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1. INTRODUCIÓN 

 

A Lei de normalización lingüística (1983) establece un modelo lingüístico en Galicia que 

promove a conxunción de linguas (cando menos en teoría), xa que ten como obxectivo 

principal que o alumnado acade un coñecemento semellante de galego e castelán; así, 

aparecen os seguintes puntos en relación ao ensino: 

 Art. 12.1: O galego é a lingua oficial do ensino en todos os niveis educativos. 

 Art. 13.2: As autoridades educativas da CCAA de Galicia arbitrarán as medidas 

encamiñadas a promover o uso progresivo do galego no ensino. 

 Art. 14.3: As autoridades educativas garantirán que o alumnado cando remate cada 

ciclo en que o ensino do galego é obrigatorio, teña un coñecemento do galego, a 

nivel oral e escrito, semellante ao castelán. 

Así pois, o noso marco legal o que lle esixe ao sistema educativo é que o alumnado, tras 

o seu paso por el, sexa competente nas dúas linguas oficiais, independentemente de cal sexa 

a súa lingua familiar. 

 Como podemos comprobar, o obxectivo do sistema educativo galego foi o de definir 

un punto de chegada común para todos os centros: a plena competencia nas dúas linguas; 

pero, tendo en conta que o punto de partida era moi diferente, dada a diversidade da 

realidades sociolingüística dos centros, deixábaselles unha ampla marxe aos centros 

escolares e ás comunidades educativas para acadar o obxectivo proposto.  

 Esta ampla marxe de actuación non sempre foi beneficiosa para o galego, por iso o 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

Galicia, supón avanzar de xeito significativo no camiño iniciado. Nel mantense o obxectivo 

final e a necesidade de que cada centro elabore unha planificación lingüística específica: 

Artigo 5.  

1. Na etapa de educación infantil, o profesorado usará na aula a lingua materna 

predominante entre o alumnado, ben que deberá ter en conta a lingua do contorno e 
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procurará que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua 

oficial de Galicia dentro dos límites da etapa ou ciclo. 

2. A lingua materna predominante do alumnado será determinada polo centro educativo de 

acordo co resultado dunha pregunta que se efectuará aos pais,nais, titores/as ou 

representantes legais do alumno/a antes do comezo do curso escolar acerca da lingua 

materna do seu fillo ou filla. 

3. Atenderase de xeito individualizado o alumnado tendo en conta a súa lingua materna. 

4. Cada centro educativo deberá facer constar no seu proxecto lingüístico as actividades e 

estratexias de aprendizaxe empregadas para que o alumnado adquira, de forma oral e 

escrita, o coñecemento das dúas linguas oficiais. 

Así, o obxectivo final que pretendemos acadar coa posta en marcha deste plan é 

conseguir que a lingua galega acade un status de normalidade no noso centro e no resto dos 

ámbitos da vida dos nosos alumnos/as, un status que lle foi usurpado por razóns históricas, 

sociais e políticas ao longo dos seis últimos séculos. 
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2. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

  

 En base as Instrucións do 31 de xullo de 2013  para a aplicación do Decreto 79/2010, do 

20 de maio, para o  plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os 

pronunciamentos  das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este, e tendo 

en conta: 

 O resultado da pregunta aos pais, nais, titores/as ou representantes legais do/a 

alumno/a antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna do seu fillo ou filla: 

 

Curso 2017-2018 

 

 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS  

TOTAL 

 

ESCOLA CAST GAL CAST GAL CAST GAL INMIGRANTES CAST GAL 

BÉRTOLA 3 2 3 0 4 0  10 2 

FIGUEIRIDO 3 1 5 4 1 1  9 6 

PAREDES 4 0 1 2 2 0 3 10 2 

BARCIELA 4 4 8 0 3 7  15 11 

POUSADA 1 4 1 5 0 7  2 16 

 

Os 3 inmigrantes de Paredes teñen como linguas vehiculares o castelán e o árabe. 

 A realidade sociolingüística da contorna: A lingua habitual dos fogares do concello de 

Vilaboa é o galego, polo que para a maioría do alumnado é a súa lingua nai, dato que non 

sempre se corresponde coa lingua elixida nas escolas. Nas familias onde os adultos falan 

galego hai tendencia a dirixirse aos seus fillos e fillas en castelán, aínda que entre eles ( pais e 

avós ) falen galego, polo que a lingua deses nenos e nenas ten características comúns (escaso 

vocabulario, introdución de estruturas do galego na lingua castelá e rexeitamento ou 
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reticencia a falar en galego). Esta situación supón que moitos dos nenos e nenas chegan á 

escola falando un castelán empobrecido, aínda que comprenden perfectamente o galego 

porque o escoitan falar aos adultos.  

 A garantía da presenza das dúas linguas cooficiais como vehiculares na programación 

anual do centro e, polo tanto, da adquisición de coñecementos nas dúas linguas. 

 

A lingua vehicular empregada nas distintas escolas é a seguinte: 

 

Escola de Barciela  

 Resultado enquisa: 

o Alumnado de 4º EI (3 anos)   

 Galego falantes   4 

 Castelán falantes  4 

o Alumnado de 5º EI (4 anos)   

 Galego falantes  0 

 Castelán falantes 8 

o Alumnado de 6º EI (5 anos)   

 Galego falantes 7 

 Castelán falantes 3 

        Totais Galego: 11  Totais Castelán:15  

 Lingua ambiental: Galego 

 Linguas empregadas na escola de Barciela: Galego e Castelán 

 

Escola de Bértola 

 Resultado enquisa: 

o Alumnado de 4º EI (3 anos)   

 Galego falantes 2 

 Castelán falantes 3 

o Alumnado de 5º EI (4 anos)   

 Galego falantes   0 
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 Castelán falantes 3  

o Alumnado de 6º EI (5 anos)   

 Galego falantes   0 

 Castelán falantes  4 

 

       Totais Galego: 2  Totais Castelán:10  

 Lingua ambiental: Galego 

 Linguas empregadas na escola de Bértola: Castelán e galego 

 

Escola de Figueirido 

 Resultado enquisa: 

o Alumnado de 4º EI (3 anos)   

 Galego falantes  1 

 Castelán falantes 3 

o Alumnado de 5º EI (4 anos)   

 Galego falantes 4 

 Castelán falantes 5 

o Alumnado de 6º EI (5 anos)   

 Galego falantes 1 

 Castelán falantes 1 

 

        Totais Galego: 6  Totais Castelán:9  

 Lingua ambiental: Galego 

 Linguas empregadas na escola de Figueirido: Castelán e Galego 

 

Escola de Paredes 

 Resultado enquisa: 

o Alumnado de 4º EI (3 anos)   

 Galego falantes  0 
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 Castelán falantes 4 

o Alumnado de 5º EI (4 anos)   

 Galego falantes  0 

 Castelán falantes  4 

o Alumnado de 6º EI (5 anos)   

 Galego falantes 2 

 Castelán falantes 2 

2 alumnos-as  de 4º Educ.Inf e 1 de 6º Educ.Inf  teñen ademáis como lingua vehicular o árabe. 

 

     Totais Galego: 2  Totais Castelán: 10 - Estranxeiros:3 

 Lingua ambiental: Galego 

 Linguas empregadas na escola de Paredes: Castelán e Galego 

 

Escola de Pousada 

 Resultado enquisa: 

o Alumnado de 4º EI (3 anos)   

 Galego falantes 4 

 Castelán falantes 1 

o Alumnado de 5º EI (4 anos)   

 Galego falantes   5 

 Castelán falantes  1 

o Alumnado de 6º EI (5 anos)   

 Galego falantes 7 

 Castelán falantes 0 

 

        Totais Galego: 16  Totais Castelán: 2 

 Lingua ambiental: Galego 

 Lingua empregada na escola de Pousada: Galego e castelán 
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Con respecto ao equipo docente do centro, tanto na xestión académica coma 

pedagóxica, o idioma empregado é maioritariamente o galego.  Do mesmo xeito sucede nas 

comunicacións escritas: circulares, follas informativas ás familias, etc.  Por outra banda, a 

formación e actitude do profesorado cara a lingua galega é moi positiva.  
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3. OBXECTIVOS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

 

Os obxectivos que pretendemos acadar co noso proxecto lingüístico son os seguintes:    

 Fomentar o uso da lingua galega como lingua oficial do centro, tanto na oralidade 

como na escrita, e en todos os ámbitos: no uso interno (vida administrativa) e no uso 

externo (relacións coa comunidade).  

 Prestixiar o uso da lingua en todos os ámbitos desterrando os posibles prexuízos 

existentes. 

 Valorar positivamente a pluralidade lingüística coa que contamos na nosa 

comunidade. 

 Consolidar o galego como lingua habitual dos grupos xa instalados no idioma e 

procurar avances nos individuos bilingües con predominancia do castelán ou 

monolingües en castelán. 

 Mellorar as destrezas lingüísticas, nomeadamente as activas, do alumnado e do 

profesorado e que este maior dominio repercuta de forma efectiva no uso habitual 

da lingua. 

 Difundir a lexislación actual e facilitar información legal en materia lingüística aos 

diferentes órganos e membros da comunidade educativa. 

 Fomentar a presenza do galego nas novas tecnoloxías. 

 Implicar a toda a comunidade educativa no desenvolvemento e posta en práctica das 

medidas deste plan. 
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4. LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

 

1. Centradas no uso do galego 

 Ter en galego todo tipo de carteis, letreiros, avisos... 

 Ter en galego a páxina web do centro e promover, a través de diversos enlaces, a 

consulta doutras páxinas de interese. 

 Empregar o galego nos documentos de relación coas familias e co contorno social: 

correspondencia, boletíns de notas, comunicados... 

 Facer en galego toda a documentación administrativa e pedagóxica. 

 Ter en galego os cuños empregados na vida administrativa: o oficial do centro, os do 

rexistro, da biblioteca... 

 Emprego da lingua galega por parte do profesorado nas conversas que manteñan coas 

familias, co alumnado e co persoal non docente. 

 Usar a lingua galega en todos os actos que organice o centro: reunións de pais, 

festivais, charlas... 

 Utilizar o galego nas actividades que impliquen o uso das tecnoloxías da información e 

da comunicación, pois contribuirá a incrementar a súa valoración: programas 

informáticos en galego, utilización de diversos recursos que ofrece internet… 

 Recompilar material informático que axude ao profesorado a traballar en galego: 

tradutor, corrector, ferramentas informáticas para elaborar recursos (Lim, Javaclic, 

phpwebquest...). Dispoñibles no Portal Educativo da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 Editar en galego a revista e outras publicacións do centro. 

 Ter ben dotada de materiais en galego a biblioteca do centro e as bibliotecas da aula, 

fomentando o seu uso e a lectura; incluíndo aquí non só os contos senón materiais de 

consulta para o profesorado. 
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 Ter ben dotada de materiais audiovisuais a sala do centro, de xeito que o alumnado 

coñeza a riqueza das producións feitas en galego. 

 Fomentar a través de xogos e outras actividades lúdicas, o uso do galego nas 

actividades informais do alumnado. 

 Fomentar o uso do galego nas actividades que se realizan no centro e non son 

estritamente escolares, coma no caso das actividades extraescolares. 

 Aproveitar todas as posibilidades que se nos presenten na relación coa sociedade do 

contorno: excursións, visitas, saídas, charlas, etc. pois son unha oportunidade para o 

emprega da lingua e para que se comprobe a súa validez plena para as actividades da 

vida diaria. 

 

 2. Sobre a creación de actitudes positivas 

A través da comprobación da coherencia e compromiso do contorno do alumnado, 

fuxindo da identificación do uso da lingua como algo académico e curricular e inseríndoa nos 

usos da vida cotiá. 

 Organizar campañas orientadas á desaparición dos prexuízos lingüísticos. Estas 

campañas poderán estar destinadas ás familias. 

 Realizar invitacións de aniversario  promovendo o uso do galego. 

 Proporcionarlle ao profesorado información sobre materiais didácticos, lingüísticos e 

pedagóxicos existentes, que permitan un incremento da docencia en lingua galega. 

 Utilizar todo aquel material en galego que, ademais do seu carácter formativo, 

contribúa a facer desaparecer os prexuízos: vídeos, cancións, películas, publicacións 

impresas... 

 Proporcionar información sobre a normativa que regula o uso da lingua, indicando en 

que medida lle afecta a cada membro da comunidade educativa. 
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5. DECISIÓN DO CENTRO EDUCATIVO RESPECTO DA LINGUA EN QUE SE IMPARTIRÁN 

AS MATERIAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

E BACHARELATO 

 

Non corresponde a educación infantil. 
 

PRIMARIA 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

MATERIA H LI H LI H LI H LI H LI H LI 

CIENCIAS NATURAIS  G  G  G  G  G  G 

CIENCIAS SOCIAIS  G  G  G  G  G  G 

EF             

LINGUA CASTELA  C  C  C  C  C  C 

1ª LINGUA ESTRANXEIRA             

LIGUA GALEGA  G  G  G  G  G  G 

MATEMÁTICAS  C  C  C  C  C  C 

MÚSICA             

PLÁSTICA             

RELIXIÓN/VALORES ÉTICOS             

LIBRE CONFIGURACIÓN             

CASTELÁN (%)       

GALEGO (%)       

 

ESO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

MATERIA H LI H LI H LI 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  G  G  G 

EF       

FÍSICA E QUÍMICA    C  C 

LINGUA CASTELA  C  C  C 

1ª LINGUA ESTRANXEI       

LIGUA GALEGA  G  G  G 

MATEMÁTICAS  C  C  C 

MÚSICA       

PLÁSTICA       

RELIXIÓN/VAL.ÉTIC.       

TECNOLOXÍA    C  C 

XEOGRAFÍA E HISTORIA  G  G  G 

2ª LINGUA ESTRANX.       

LIBRE CONFIGURACIÓN*       

CASTELÁN (%)       

GALEGO (%)       

 

MATERIAS 
4º ESO ACAD 

H LI 

EF   

LINGUA CASTELA  C 
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1ª LINGUA ESTR.   

LIGUA GALEGA  G 

MATEMÁTICAS  C 

RELIXIÓN/VAL.ÉTIC   

XEOGR. E HIST.  G 

1ª TRON. OPC.*   

2ª TRON. OPC.*   

1ª ESP. OPC.*   

2ª ESP. OPC.*   

* ESPECIFICAR O NOME DA MATERIA 

CASTELÁN (%)   

GALEGO (%)   

 

MATERIAS 
4º ESO APLIC 

H LI 

EF   

LINGUA CASTELA  C 

1ª LINGUA ESTR.   

LIGUA GALEGA  G 

MATEMÁTICAS  C 

RELIXIÓN/VAL.ÉTIC   

XEOGR. E HIST.  G 

1ª TRON. OPC.*   

2ª TRON. OPC.*   

1ª ESP. OPC.*   

2ª ESP. OPC.*   

* ESPECIFICAR O NOME DA MATERIA 

CASTELÁN (%)   

GALEGO (%)   

 

1º BACHARELATO 

MATERIAS 
ARTES CIENCIAS HUMANIDADE

S 

H LI H LI H LI 

EF 2      

FILOSOFÍA 3      

LINGUA CASTELA I 3 C  C  C 

1ª LINGUA ESTR. I 3      

LIGUA GALEGA I 3 G  G  G 

FUNDAMENTOS DE ARTE I 4      

MATEMÁTICAS I   4  4  

LATÍN I     4  

RELIXIÓN 1      

1ª TRONCAL DE OPCIÓN* 4      

2ª TRONCAL DE OPCIÓN* 4      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 1* 4      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 2* 3      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 3* 3      
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ESPECIFICA DE OPCIÓN 4* 2      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 5* 1      

LIBRE CONFIGURACIÓN * 1      

* ESPECIFICAR O NOME DA MATERIA 

CASTELÁN (%)       

GALEGO (%)       

 

2º BACHARELATO 

MATERIAS 
ARTES CIENCIAS HUMANIDADE

S 

H LI H LI H LI 

EF 2      

HISTORIA 3      

LINGUA CASTELA II 3 C  C  C 

1ª LINGUA ESTR. II 3      

LIGUA GALEGA II 3 G  G  G 

FUNDAMENTOS DE ARTE II 4      

MATEMÁTICAS II   4  4  

LATÍN II     4  

RELIXIÓN 1      

1ª TRONCAL DE OPCIÓN* 4      

2ª TRONCAL DE OPCIÓN* 4      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 1* 4      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 2* 3      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 3* 3      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 4* 2      

ESPECIFICA DE OPCIÓN 5* 1      

LIBRE CONFIGURACIÓN* 2      

LIBRE CONFIGURACIÓN * 1      

* ESPECIFICAR O NOME DA MATERIA 

CASTELÁN (%)       

GALEGO (%)       

 

CICLO FORMATIVO: 

MÓDULOS H LI 

1º
 C

U
R

S
O

 

   

   

  C 

   

  G 

   

CASTELÁN (%)   

GALEGO (%)   

2º
 C

U
R

S
O
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CASTELÁN (%)   

GALEGO (%)   

 

6. EXENCIÓNS 

Non corresponde a educación infantil. 
A. PROCEDEMENTOS DE SOLICITUDE (ORDE 10/2/14) 

B. MATERIAIS E RECURSOS ESPECÍFICOS 

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO QUE NON TEÑA O 

SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON APROVEITAMENTO 

AS ENSINANZAS QUE SE LLE IMPARTEN (PRIMARIA, SECUNDARIA E 

BACHARELATO) 

           

 

7. PROCEDEMENTOS QUE ASEGURAN QUE O ALUMNADO ACADA A COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA PROPIA DO NIVEL EN AMBAS AS DÚAS LINGUAS OFICIAIS 

(FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, ENSINANZAS ARTÍSTICAS E DEPORTIVAS, E 

ENSINANZA DE PERSOAS ADULTAS) 

Non corresponde a educación infantil. 
 

8. MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE AS MATERIAS DE LINGUAS IMPARTIDAS NO 

CENTRO. IMPARTICIÓN DO CURRÍCULO INTEGRADO DAS LINGUAS. 

Non corresponde a educación infantil. 
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9. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE LINGUA GALEGA 

 

A. COMPOSICIÓN 

 

I. PROFESORADO 

 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega constituído acorde ao disposto no Decreto 

79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia  (DOG 25-

05-2010) e no Decreto 374/1996 polo que se establece o regulamento Orgánico das Escolas de 

EI e os colexios de EP (DOG 21-10.1996), a partir da proposta efectuada  no Claustro celebrado 

o 4 e setembro de 2017 no presente curso escolar, está formado polos seguintes membros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ALUMNADO 

  Non corresponde. educación infantil. 
 

II. PERSOAL NON DOCENTE 

  Non corresponde. CRA 7 unidades 
 

 

CURSO 2017-2018 
Dinamización da 

Lingua Galega  

Coordinadora Mª del Carmen 
Ramos González 

Compoñentes  

Beatriz García 
Ramos Macho 

Olalla Obelleiro 
Hermida 

Begoña Filgueira 
López 

Nerea Loira Camiña   
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B. FUNCIÓNS 

I. COORDINADOR/A 

 

 Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

 Responsabilizarse da redacción dos plans que se propoñan na comisión de coordinación 

pedagóxica. 

 Convocar e presidir as reunións de equipo. 

 Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da memoria 

final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que incluirase na 

memoria de centro. 

 Proporcionar a os membros da comunidade educativa información sobre as actividades 

do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa realidade galega. 

 

 

II. EQUIPO 

 Presentar a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos 

obxectivos de normalización lingüística que incluiranse no proxecto educativo.  

 Propoñer á comisión pedagóxica para a súa inclusión no proxecto curricular, o plan xeral 

para o uso do idioma, no cal deberase especificar, ao menos: 

 Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades de centro. 

 Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a 

mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 

 Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plan específico para potenciar a presenza da realidade galega, cultura, historia, 

xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folklore, etc, na ensinanza. 

 Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos incluídos nos plans anteriores. 

 Presentar para a súa aprobación no consello escolar o presuposto de inversión dos 

recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

 Aquelas outras funcións que a consellería de educación e ordenación universitaria 

contemple na súa normativa específica. 
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10. PROGRAMAS E ACTIVIDADES PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

 

OBXECTIVOS:  

RELACIONADOS COA CONTORNA SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO: 

 Facilitar a interacción familia-escola para normalizar o uso do galego. 

 Aproveitar o coñecemento que teñen os familiares da lingua galega para ampliar  o 

vocabulario do alumnado.  

 Involucrar ás familias nas actividades do centro para que participen dun xeito activo. 

 Fomentar a colaboración con outras institucións para valorar a comunicación utilizando a 

lingua galega. 

 Dar a coñecer a toda a comunidade educativa e á súa contorna a vida e obra de 

persoeiros destacados pola súa labor na defensa do idioma galego. 

 Ampliar o material en galego para contribuír á desaparición dos prexuízos lingüísticos: 

vídeos, cancións, publicacións, páxinas web... 

ATENDENDO Á SITUACIÓN DO PROFESORADO: 

 Proporcionar ao profesorado información sobre materiais didácticos e tentar garantir a 

plena competencia na lingua galega para o desenvolvemento da súa tarefa docente en 

galego. 

 Fomentar a presenza do galego nas novas tecnoloxías. 

 Fomentar o uso da lingua galega como lingua oficial do centro, tanto na oralidade como 

na escrita, e en todos os ámbitos: no uso interno (vida administrativa) e no uso externo 

(relacións coa comunidade, familias,etc).  

 Desterrar prexuízos e prestixiar o uso da lingua galega en todos os ámbitos e en toda a 

comunidade escolar. 

 Consolidar o galego como lingua habitual dos grupos xa instalados no idioma e procurar 

avances nos individuos con predominancia do castelán ou monolingües en castelán. 

 Difundir a lexislación actual e facilitar información legal en materia lingüística aos 

diferentes órganos e membros da comunidade educativa. 

 Implicar ao maior número de alumnado nas actividades do EDLG para que as actuacións 

teñan unha maior visibilidade e incidencia. 
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 Fomentar a colaboración entre todos os grupos de traballo e equipos que se forman 

dentro do claustro para levar a cabo con maior eficacia o labor educativo. 

 Coñecer as nosas manifestacións culturais, conservalas e estimalas como patrimonio 

noso. 

 Fomentar os valores funcionais, identitarios e diferenciais do idioma. 

 

EN RELACIÓN COA SITUACIÓN DO ALUMNADO: 

 Realizar visitas de carácter didáctico para que o alumnado coñeza a contorna natural e  

sociocultural e acade unha maior autonomía persoal: centros culturais, bibliotecas, 

natureza,... 

 Realizar actividades lúdico-deportivas que contribúan a coñecer os xogos populares 

galegos. 

 Empregar o galego nas actividades complementarias e extraescolares  para ampliar o uso 

desta lingua a todos os ámbitos posibles. 

 Dotar ás  bibliotecas das aulas do maior número posible de publicacións en lingua galega. 

 Fomentar o uso progresivo do galego de xeito que se vaian superando as carencias que se 

observan. 

 

EN RELACIÓN COA SITUACIÓN LINGüÍSTICA DO CENTRO: 

 Realizar en galego todo tipo de carteis, avisos e cuños administrativos para facer habitual 

a lingua galega na linguaxe administrativa do centro. 

 Incidir na comunidade escolar, mediante a información e a explicación argumentada e 

científica, para vencer prexuízos cara o galego e para promover actitudes favorables a 

galeguización da escola. 

 Empregar a lingua galega nas conversas do profesorado coas familias, co alumnado e co 

persoal non docente e en todos os actos que organice o centro para normalizar o seu uso 

na comunidade escolar. 

 Priorizar no ensino do galego a expresión, a afectividade e a utilidade, reforzando a súa 

dimensión comunicativa e instrumental en relación con contextos vivos e dándolle un 

protagonismo central á oralidade. 
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 Alcanzar un uso maioritario do galego na docencia, entre os docentes e nas relacións 

escolares, en xeral. 

 

11.5.2. ACTIVIDADES: 

As actividades propostas están relacionadas con: 

- As tradicións da zona 

- A promoción da nosa lingua 

- A realización das celebracións no noso idioma. 

 Os eixos de traballo deste curso académico 2017-2018 versarán sobre os seguintes temas: 

poesía, culturas e o mar. 

 Traballaranse poemas ao longo do curso nas aulas e coa colaboración das familias dos 

nosos alumnos/as. 

 Proposta de encontro con Carlos Fontes, autor do libro “Poemas con piruleta” 

 Recompilación de vocabulario relacionado cos eixes de traballo que vaian xurdindo 

acorde coa programación de ciclo. 

 

TRADICIÓN ORAL: 

- Traballaranse cantigas, refráns e adiviñas en relación coas liñas de vocabulario proposto. 

 

XOGOS POPULARES: 

- Obradoiros de xogos tradicionais coa colaboración das familias e mestres. 

- Unidade didáctica baseada nos xogos populares, desenvolvida polo mestre de 

psicomotricidade do centro. 

- Xornada da “BUXAINA” no día de San Martiño: “No San Martiño, trompos ao camiño” 

 

CELEBRACIÓN DAS FESTAS CÍCLICAS DE TRADICIÓN GALEGA 

Como todos os anos, serán obxecto de especial celebración nas escolas as seguintes datas: 

- Samaín (atendendo ás tradicións propias da comunidade) 
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- Magosto  

- Nadal  

- Entroido (con especial atención ás tradicións propias do concello de Vilaboa e otras 

manifestacións do entroido en Galicia). 

- Maios (como celebración propia da nosa comunidade e a través do traballo de 

composición de coplas en lingua galega) 

- Semana Cultural das Letras Galegas: Realizaranse actividades para dar a coñecer á 

comunidade escolar a vida e obra da autora homenaxeada no Día das Letras Galegas: 

María Victoria Moreno Márquez. Levaranse a cabo audicións de música galega, 

exposición de obras literarias, festival e elaboración de vídeos musicais das 

actividades realizadas polo alumnado das distintas escolas. Preparación da 

decoración do festival, que se celebra na Casa de Cultura de Riomaior. 

ADMINISTRACIÓN DO CENTRO E PROFESORADO 

 Mantemento de toda a documentación e comunicación do centro en galego normativo. 

 Actualización das ferramentas para o desenvolvemento do traballo docente en galego a 

través da galeguización dos equipos informáticos, a compra de prensa e revistas, etc. 

ANIMACIÓN Á LECTURA 

 Mochila viaxeira con contos en galego. 

 Dende a biblioteca da sede do CRA sairán libros en galego que irán pasando por todas as 

escolas ao longo do curso. 

 Elaboración de trípticos e carteis informativos para dar a coñecer a realidade galega e 

intentar vencer os prexuízos existentes. 

 

AUDIOVISUAIS 

 Proxección de materiais audiovisuais en lingua galega. 

 Compra de materiais audiovisuais en galego para o seu aproveitamento na aula. 

 Creación de vídeos audiovisuais en galego. 
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11. PLURILINGÜISMO 

A. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO (CON NEAE) 

B. SECCIÓNS BILINGÜES 

C. CENTROS PLURILINGÜES 

 

Solicitouse a participación no Programa PluriInfantil para o curso 

2019/20.  
 

 

12. AVALIACIÓN 

 Cómpre ter en conta que as actividades propostas avaliaranse periodicamente, a través 

da observación directa por parte do profesorado, polo que estarán suxeitas ás modificacións ou 

axustes que sexan necesarios. 

 


