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   O presente Proxecto Lingüístico de Centro do Centro Público Integrado “Virxe 

da Saleta” foi aprobado polo Consello Escolar o día   de      de  2018. 

 

 

 

Cea, a   de                   do 2018 
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1. MARCO LEGAL 

 Na elaboración do PLC aplicase o Decreto 79/2010,  do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. (DOG do 25 de maio do 2010). 

 Como ben se reflicte neste decreto, as linguas constitúen un elemento 

básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión 

dunha comunidade. O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o 

galego como lingua propia de Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán 

son oficiais en Galicia e que todos teñen o dereito de coñecelos e usalos. 

 

2. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO. 

2.1 LOCALIZACIÓN DO CENTRO. 

 O noso centro educativo, o Centro Público Integrado “Virxe da Saleta”, está 

situado na Costa, ó suroeste da vila medieval de Cea, no concello de San Cristovo de 

Cea, localizado ó noroeste da provincia de Ourense, a 24 km. da capital. Atopámonos ó 

lado dun tramo do Camiño de Santiago – Vía da Prata. 

O Concello está formado polas parroquias de: Castrelo, Cea, Cobas, Longos, 

Mandrás, Oseira, Pereda, San Fagundo, San Martín de Lamas, Souto, Vales, Vilaseco e 

Viña, cunha poboación total de 3081 habitantes (a novembro de 2004). 

A parroquia de San Cristovo de Cea, Arciprestado e Diocese de Ourense, consta 

das seguintes aldeas: Lama, Fondo de Cea, Igrexa (coa igrexa parroquial) e Cea, capital 

do municipio. 

O centro escolariza alumnado de Educación  Infantil, Primaria e Secundaria dos 

concellos de Cea e de Piñor, e excepcionalmente dos de Carballiño, Maside, Vilamarín 

e Dozón. Estes concellos están situados nunha contorna rural, e podemos dicir que 

lingüisticamente, trátase dunha zona practicamente monolingüe en galego. 

  

 2.2 A SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA. 

          A inmensa maioría do alumnado deste centro é galego falante, utilizando esa 

lingua como vehículo fundamental de comunicación, tanto co profesorado, como en 

horario do comedor, como no tempo de lecer, cando está en contacto co resto de 

compañeiros e compañeiras. 



Ademais, o contado alumnado que é castelán falante, comprende sen 

ningunha dificultade a lingua galega. 

Nos últimos anos recibimos alumnado doutros países e doutras 

comunidades autónomas,  pero a súa adaptación foi boa. 

 

2.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE DO 

CONTORNO 

        Para  determinar cal é a lingua predominante do contorno, á que se refire o 

artigo 5 deste decreto, tomouse como referencia o cuestionario-enquisa  que a 

Administración facilitou para a elaboración da PSC, concretamente, a referida ao 

contorno (lingua do contorno, lingua das institucións, lingua do Concello …) e a 

referida aos fogares (a lingua das familias …). 

 Ademais, cada ano recóllese información das lingua materna e a lingua no 

ámbito familiar do alumnado que se incorpora ao centro, coa seguinte enquisa: 

 

 Os datos correspondentes ao curso 2017-2018 son os seguintes: 

  

   Lingua materna Lingua contorno familiar 

 Galego Castelán Bilingüe Galego Castelán Bilingüe 

4º INF 70% 30 % 0 % 70 % 15 % 15 % 

5º INF 50% 7% 43%(**) 50 % 7% 43%(**) 

6º  INF 50 % 25% 25% (*) 50% 25% 25%(*) 

 

 (*)Na familia un dos proxenitores fala galego e o outro castelán.      

(**) De seis alumnos e alumnas, en catro casos un dos proxenitores fala galego e o outro 

castelán, nun caso os proxenitores falan romanés,  e noutro un dos proxenitores fala 

galego e o outro francés.   Ningún destes casos presenta problema co galego.    

 

 

 



3. DISTRIBUCIÓN LINGÜÍSTICA CURRICULAR. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

LINGUA VEHICULAR 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 

A A A 

Galego X X X 

Castelán    

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ºPRIMARIA 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 4 

Matemáticas 5 

Plástica 1 

Educación Física 2 

Total castelán 12 

Galego Lingua Galega 4 

CCSS 3 

CCNN 2 

Música 1 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

Total  galego 11 

Inglés Inglés 2 

 Total 25 

2ºPRIMARIA 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 4 

Matemáticas 5 

Plástica 1 

Educación Física 2 

Total Castelań 12 

Galego Lingua Galega 4 

CCSS 2 

CCNN 2 

Música 1 

Relixión/Valores sociais e cívicos 2 

Total galego: 11 

Inglés Inglés 2 

 Total 25 

3ºPRIMARIA 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 4 

Matemáticas 4 

Plástica 1 



Educación Física 2 

en castelán 11 

Galego Lingua Galega 4 

CCSS 3 

CCNN 2 

Música 1 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

en galego 11 

Inglés Inglés 3 

 Total 25 

4ºPRIMARIA 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 4 

Matemáticas 4 

Plástica 1 

Educación Física 2 

en castelán 11 

Galego Lingua Galega 4 

CCSS 2 

CCNN 2 

Música 1 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

L. Conf. 1 

en galego 11 

Inglés Inglés 3 

 Total 25 

5ºPRIMARIA 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 4 

Matemáticas 5 

Plástica 1 

Educación Física 2 

en castelán 12 

Galego Lingua Galega 4 

CCSS 2 

CCNN 2 

Música 1 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

en galego 10 

Inglés Inglés 3 

 Total 25 

6ºPRIMARIA 

Idioma Materias Nº Horas 



Castelán Lingua Castelá 3 

Matemáticas 5 

Plástica 1 

Educación Física 2 

en castelán 11 

Galego Lingua Galega 3 

CCSS 3 

CCNN 2 

Música 1 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

L.Conf 1 

en galego 11 

Inglés Inglés 3 

 Total 25 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. 

1º ESO 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 4 

Matemáticas 5 

Ed. Plástica, visual e audiovisual 2 

L. Conf. 1 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

en castelán 13 

Galego Lingua Galega 4 

Xª e Hª 3 

Bioloxía e Xeoloxía 4 

Ed. Física 2 

Titoría 1 

en galego 14 

Inglés Inglés 3 

Francés Francés 2 

 TOTAL 32 

2º ESO 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 3 

Matemáticas 5 

Tecnoloxía 3 

Física e Química 3 

en castelán 14 

Galego Lingua Galega 3 

Xª e Hª 3 



Educación Física 2 

Música 2 

Titoría 1 

Libre configuración 1 

Relixión 1 

en galego 13 

Inglés Inglés 3 

Francés Francés 2 

 TOTAL 32 

3º ESO 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 3 

Matemáticas 4 

Tecnoloxía 2 

Física e Química 2 

Ed. Plástica, visual e audiovisual 2 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

en castelán 14 

Galego Lingua Galega 3 

Xª e Hª 3 

Bioloxía e Xeoloxía 2 

Música 2 

Cultura Clásica (optativa) 2 

Educación Física 2 

Titoría 1 

en galego 15 

Inglés Inglés 3 

Francés Francés (optativa) 2 

 TOTAL 32 

4º ESO 

Idioma Materias Nº Horas 

Castelán Lingua Castelá 3 

Matemáticas 4 

Tecnoloxías (optativa) 3 

Física e Química 3 

Relixión/Atención educativa 1 

en castelán 14 

Galego Lingua Galega 3 

Xª e Hª 3 

Bioloxía e Xeoloxia 3 

Tecnoloxías da Información e a comunicación 3 

Educación Física 2 

Titoría 1 



en galego 15 

Francés Francés (optativa) 3 

Inglés Inglés 3 

 TOTAL 32 

 

 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS. 

• Utilizar, promover e divulgar a lingua galega en todas as actividades que 

se leven a cabo no Centro.    

•  Traballar cara á consecución dunha boa competencia nas dúas linguas 

oficiais.   

•    Promover a lectura, fala, comprensión e escritura na lingua propia da 

nosa Comunidade.    

•  Seguir promovendo a escrita en galego en todas as comunicacións que 

saian do centro, así como toda a documentación empregada a nivel interno.     

• Valorar a historia e cultura propias deseñando programas para o seu 

coñecemento.   

•   Dotar o centro dos materiais curriculares axeitados para o coñecemento 

da lingua e cultura galegas.   

•   Facilitar a asistencia ao colexio de persoas relacionadas coa ilustración, a 

escritura, contacontos, grupos teatrais e de música tradicional, ou figuras senlleiras da 

escena pública, que promovan a lingua e cultura galegas.   

•   Dotar a biblioteca e as aulas de materiais informáticos e audiovisuais en 

galego, e promover o seu uso. 

•    Fomentar o uso das TICs empregando o  galego.    Potenciar a valoración 

positiva do uso do idioma galego por parte de todas as  persoas que forman parte da 

comunidade educativa.    

•  Posibilitar a integración do alumnado que non posúa coñecemento 

suficiente da lingua predominante, tendendo á inmersión lingüística do alumnado 

inmigrante se o houber.   

•    Manter e promover relacións abertas co concello, asociacións veciñais, 

ANPA e outros Equipos de Dinamización da Lingua Galega. 



•   Potenciar a visión dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega como 

órgano de coordinación docente e dar visibilidade explícita ás súas actuacións.    

•  Informar e implicar as familias no proceso dinamizador e normalizador.   

•  Promocionar as festas tradicionais galegas. Promover o coñecemento da 

contorna inmediata: características do medio natural, historia, arte, xeografía … 

  

 5. LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA. 

 5.1 - ACTIVIDADES. FOMENTO DO USO DA LINGUA GALEGA NAS 

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS E ACTOS QUE ORGANICE O CENTRO. 

 Nas actividades complementarias, extraescolares e actos que organice o 

centro, utilizarase o galego como lingua  habitual, tanto nos contextos formais 

(charlas, festivais, xogos …), como nas situacións lingüísticas máis espontáneas 

(reunións coas familias, visitas culturais, excursións …). 

 

 Algunhas actividades programadas para este curso, coordinadas 

principalmente polo EDL do centro, o equipo da Biblioteca e Club de Lectura ou o 

Equipo de actividades extraescolares: 

 - Celebración das festas do ciclo anual: A cultura galega a través das 

festividades: O Samaín, o Magosto, o Nadal, o Entroido, os Maios... 

 - Celebración das Letras Galegas con traballos de diferentes tipos (plástica, 

literarios, etc.). 

 -  Elaboración de escolmas de lendas de tradición oral da nosa bisbarra, a 

partir das achegas feitas polas familias e outros membros da comunidade 

educativa. 

 - Convocatoria dun concurso anual de relatos e lendas con motivo da 

celebración do Samaín. 

 - Publicar bianualmente o Xornal escolar “O PICURÍ 7 . 

 - A importancia da “Cultura das avoas e dos avós”. Visita de algún “avó” 

ou “avoa”, que conte as historias da “Historia” da bisbarra, ou das Mulleres na 

Historia da Bisbarra, na economía dos fogares, as mulleres emprendedoras... 

 - Visita ao centro de representantes dalgún medio de comunicación que 



desenvolva o seu labor en galego. 

 -  Organización de charlas e conferencias con representantes da arte galega 

actual (da literatura, música, pintura...). En colaboración co Club de Lectura do 

centro leremos a obra dunha autora actual que virá ao cole para comentala co 

alumnado. 

  - Recuperación e fomento dos xogos populares e dos oficios populares. 

  - Actividades para celebrar a semana do Libro en colaboración coa 

Biblioteca 

 - Concurso de micro-relatos en galego. 

 - Representacións teatrais. 

 - Coordinación cos outros centros educativos da comarca para organizar 

algunha actividade conxunta. 

 -  Familiarizar o alumnado coa música galega, non só a tradicional senón 

tamén coas novas tendencias que agora mesmo hai nela. 

 - Durante o mes de Maio o timbre musical, que soa para marcar o inicio e 

final do tempo de lecer, terá programación de música galega. 

 - Realización de exposicións e mostras no centro. 

 

 Ademais, en infantil se levan a cabo actividades para o desenvolvemento 

de competencias en ambas linguas, como: 

 - Utilización da biblioteca de aula, mediante a lectura de contos en galego e en 

castelán. 

 - A través das TIC´s, utilizando aplicación multimedia, proxeccións e música en 

ambas linguas. 

 - Nas asembleas diarias de aula, promovendo o uso das dúas linguas tanto na 

escoita como na participación. 

 

 5.2 – RECURSOS. 

 Humanos 

 -Todo o profesorado do centro e o persoal non docente que traballa nel. 

 - Colaboración coa ANPA. 

 - Colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística. 



 - Colaboración con outros centros educativos da zona e outros equipos de 

dinamización da lingua galega. 

 

 Materiais 

 - Biblioteca escolar ben dotada: dicionarios variados, libros de lectura, libros 

de  consulta, enciclopedias, ordenadores con conexión a internet, impresora e canón de 

proxección.... 

 -Bibliotecas de aula. 

 - Aulas de infantil, primaria e secundaria, todas elas dotadas de ordenador, 

canón, e na maioría delas encerado dixital. 

 - Aula de Plástica 

 - Aula de inglés 

 - Aula de PT 

 - Aula de AL 

 - Laboratorio de Ciencias 

 - Aula de música 

 - Taller de Tecnoloxía 

 - Dúas aulas de informática. 

 

Todas as aulas teñen conexión a internet, pantalla e canon de proxección 

 

 

 6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO QUE NON TEÑA 

SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS SIGA CON APROVEITAMENTO AS 

ENSINANZAS IMPARTIDAS. 

 O reparto paritario de horas na impartición da lingua galega e castelá nas 

etapas de educación primaria e secundaria garante que o alumnado teña suficiente 

coñecemento das dúas linguas.  

 Debido a que na gran maioría dos ámbitos da nosa sociedade, o castelán é 

a lingua predominante, en especial nos medios de comunicación, preténdese que o 

galego, como lingua propia, sexa a lingua vehicular entre alumnado e 

profesorado, e que a competencia lingüística mellore. Neste sentido consideramos 

que a materia de Lingua Galega debe funcionar só como elemento normativizador 

(asesor na actualización das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 

galego), non como normalizador (promotor do uso do galego como lingua válida 

para todos os contextos orais e escritos), pois coidamos que  o labor normalizador 

é cousa de todos/as. 



 Á luz do decreto, contémplase a regulación da exención para os 

alumnos/as que se incorporen ao sistema educativo de Galicia no 3º ciclo de 

educación primaria ou en educación secundaria durante un máximo de  dous anos 

escolares (art. 18: Exención de cualificación das probas de lingua galega.) En 

ausencia de norma que  regule a exención nos demais cursos, acordamos favorecer 

a integración lingüística progresiva  do alumnado estranxeiro  coa  seguinte 

medida: non será obrigatorio que o alumno/a empregue a lingua galega, durante 

os dous primeiros anos. Cumprido este prazo,  deberanse acadar competencias 

lingüísticas orais  e escritas no idioma galego, para o que, segundo o punto 3 do 

artigo 18 do devandito decreto, o alumnado terá que asistir ás aulas como medio 

de integración lingüística e coa finalidade de que, co seu esforzo persoal, con 

materiais didácticos específicos e cunha axuda continua do seu profesorado, poida 

ter, ao remate do prazo da exención, un dominio adecuado da lingua galega e 

seguir as ensinanzas propias do nivel en que estea ou vaia matricularse en 

igualdade de condicións que os demais compañeiros/as de clase. 

 

MEMBROS DA COMISIÓN  DO PROXECTO LINGÜÍSTICO: 

 

Coordinador EDL  : Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 

-Departamentos de linguas: 

Departamento Lingua Castela: Ana García Fuentes. 

Departamento Lingua Francesa: Fátima Gil Presas 

Departamento Lingua Inglesa: Arturo Iglesias Figueiras. 

Departamento Lingua Galega: Beatriz Fernández Barbosa 

Directora: Mª Teresa López Losada. 

 


