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1.   INTRODUCIÓN

O Proxecto Lingüístico de Centro é un documento de planificación lingüística
no  que  o  centro  educativo  comprométese   cun  ensino  que  garanta   a
competencia  plena  nas  dúas  linguas  oficiais  e,  ao  mesmo  tempo,  coa
adquisición dun coñecemento útil en linguas estranxeiras ao final do proceso
educativo. 

Que o alumnado sexa competente nas dúas linguas oficiais é o eixo central,
dende o punto de vista lingüístico, do sistema educativo galego. A adquisición
dunha competencia oral e escrita noutras linguas (inglés, francés, alemán  etc)
parécenos un obxectivo necesario para formar alumnos e alumnas capaces de
desenvolverse no mundo actual. 

Partindo  dunha  situación  sociolingüística  cun  claro  desequilibrio  a  favor  do
castelán,  e  sendo   conscientes  da  necesidade  de  adoptar  medidas  que
contribúan á recuperación de usos para a lingua galega,  necesitamos romper
cos  prexuízos  lingüísticos  existentes,  promover  unha  visión  útil  da  lingua
galega e reforzar a súa estima. En definitiva, o galego,  debe estar presente na
vida cotiá do centro.
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 2.  MARCO LEGAL 

Constitución Española. 
O artigo 3 da Constitución Española establece, no seu punto 1º, que o castelán é a lingua
oficial  do Estado. No seu punto 2º establece tamén que as demais linguas españolas
serán  tamén  oficiais  nas  respectivas  comunidades  autónomas  de  acordo  cos  seus
estatutos. Así mesmo sinala que a lingua é un patrimonio cultural que será obxecto de
especial respecto e protección. 

Estatuto de Autonomía de Galicia 
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. Así mesmo, establece que os poderes públicos de
Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa, e que disporán dos medios necesarios para facilitar o seu cumprimento.

Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística. 
A  Lei  3/1983,  do  15  de  xuño,  de  Normalización  Lingüística,  de  conformidade  coas
disposicións precedentes,  garante a igualdade do galego e do castelán como linguas
oficiais de Galicia e posibilita a incorporación da lingua galega á Administración, ao ensino
e aos medios de comunicación públicos, favorecendo un cambio de tendencia na súa
consideración social e na incorporación do idioma a novas esferas da vida social. O artigo
14 desta lei  indica que, ao remate do ensino obrigatorio,  se garantirá a igualdade de
competencia lingüística nos dous idiomas oficiais.

Carta europea das linguas rexionais e minoritarias de 1992. 
A Carta europea das linguas rexionais e minoritarias de 1992, ratificada polo goberno do
Estado español en 2001 aborda o mesmo asunto desde unha perspectiva máis global.
 
Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. 
O  Plan  Xeral  de  Normalización  da  Lingua  Galega,  aprobado  por  unanimidade  no
Parlamento  de  Galicia  en  setembro  do  2004,  establece  entre  os  seus  obxectivos
conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso.

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, establece como un dos seus fins a
capacitación  para  a  comunicación  nas  linguas  oficiais  e  nunha  ou  varias  linguas
estranxeiras. 

Decreto  79  /  2010,  do  20  de  maio,  da  Consellería  de  Educación  e  Ordenación
Universitaria, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 
Este  Decreto  regula  a  distribución  das  linguas  vehiculares  das  distintas  materias  de
estudo.  Ten  como  obxectivo  garantir  a  competencia  plena  e  en  igualdade  nas  dúas
linguas oficiais, acadar a adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s)
e promocionar a dinamización da lingua galega nos centros de ensino. 
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Artigo 7º.-Educación secundaria obrigatoria.
1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas
dúas linguas oficiais de Galicia.
2. As materias de lingua impartiranse na lingua de referencia.
3. Impartiranse en galego as materias de Ciencias sociais, xeografía e historia, Ciencias
da natureza e Bioloxía e xeoloxía, e en castelán as materias de Matemáticas, Tecnoloxías
e Física e química.
4.  Cada  centro  educativo,  segundo  o  procedemento  establecido  no  regulamento  de
centros,  decidirá  a  lingua  en  que  se  impartirá  o  resto  de  materias  de  cada  curso,
garantindo que as materias en galego e en castelán se distribúen na mesma porcentaxe
de  horas  semanais,  sen  prexuízo  do disposto  no capítulo  IV  (sobre  a  impartición  de
materias en linguas estranxeiras). Este proceso realizarase cada catro cursos escolares.

Artigo 8º.-Bacharelato.
Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de centros,
establecerá  unha  oferta  equilibrada  na  mesma  porcentaxe  de  materias  comúns,  de
modalidade e optativas para impartir en galego e en castelán. Este proceso realizarase
cada catro cursos escolares.

Artigo 13º.-Elaboración e publicación de materiais curriculares.
1. Os materiais e libros de texto das materias impartidas en galego e en castelán estarán
redactados na lingua en que se imparta a materia.

Artigo 14º.-Proxecto lingüístico de centro.
1. Cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborará o seu proxecto lingüístico
cada catro cursos escolares, no cal se fará constar:
a) A decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán as materias de
educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
b) En educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, as medidas
adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas poida
seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.
2. O proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do profesorado do centro,
nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación pedagóxica. Formarán
parte dela, como mínimo, os xefes/as dos departamentos de linguas e o coordinador(a) do
equipo de dinamización da lingua galega.
Será aprobado e avaliado polo consello escolar do centro educativo.
3. Este proxecto remitiráselles cada catro cursos escolares aos servizos da inspección
educativa,  que  velarán  para  que  o  seu  contido  se  axuste  a  este  decreto  e  ao
desenvolvemento da Lei orgánica de educación.
4. Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico na cal conste:
2. En todos os centros en que haxa unha modificación na impartición de materias en
lingua(s)  estranxeira(s),  información  sobre  os  cambios  aprobados  polo  centro  e
autorizados pola consellería competente en materia de educación.
3. En todos os centros, información e valoración dos programas e actividades para o
fomento  e  dinamización  da  lingua  galega  realizados  polo  centro  educativo  no  curso
anterior e información do que se vai desenvolver no curso seguinte.
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CAPÍTULO IV
A IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LINGUA(S) ESTRANXEIRA(S)
Artigo 21º.-Materias non lingüísticas impartidas en lingua(s) estranxeira(s).
1.  A  Administración  educativa  fomentará  a  impartición  de  materias  en  lingua(s)
estranxeira(s), principalmente en inglés, co obxectivo de que, de maneira progresiva e

 voluntaria, os centros educativos poidan chegar a ofrecer ata un máximo dun terzo do
seu horario lectivo semanal en lingua(s) estranxeira(s).
2. Cando nun determinado curso o centro educativo aprobe a impartición dunha ou de
varias das materias a que se refiren os artigos 6, 7, 8 e 9 do presente decreto en lingua(s)
estranxeira(s), adaptará o seu proxecto lingüístico para garantir o máximo equilibrio de
horas semanais ofertadas en galego e en castelán nese curso, segundo o procedemento
establecido no regulamento de centros.
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3.    OBXECTIVOS  XERAIS  PARA  O  FOMENTO  DA  LINGUA
GALEGA

O obxectivo dunha educación plurilingüe é posibilitar ao alumnado o dominio de máis
dunha lingua.

O instituto “Adormideras” é un centro público de secundaria situado nun ámbito urbano no
que a lingua empregada habitualmente pola maioría da poboación é o castelán, por este
motivo debemos facer fincapé en lograr tamén unha boa competencia en galego. Son
alumnos/as que poderían falar con normalidade en galego pero hai que partir de que o
alumnado, en xeral, influído polo contorno non valora nin utiliza do mesmo xeito as dúas
linguas.

Temos  un  obxectivo  xeral:  que  o  plurulingüismo  sexa  unha  situación  totalmente
normalizada no noso centro,  pero polas circunstancias  xa explicadas  anteriormente,
somos  conscientes  de  que  debemos  marcarnos  uns  obxectivos  máis  concretos  e
específicos que nos leven a este logro. Por  exemplo:

- Manter a utilización da lingua galega na burocracia interna do centro e tamén cara
ó exterior.

- Uso do galego nos taboleiros de anuncios, avisos, comunicados...

- Concienciar ó profesorado da necesidade de impartir clases en galego, de usalo no
material  que  se  lles  entrega  ós  alumnos/as,  nas  programacións  e  unidades
didácticas, nas actas...

- Ampliar o uso da lingua galega, tanto por parte do alumnado como do profesorado,
a  outros  ámbitos  nos  que  normalmente  non  aparece  como  conversas  entre
profesores, alumnado, nos corredores, na cafetería...  

Para lograr un maior achegamento á lingua galega e fomentar o seu uso, organízanse
tamén unha serie  de  actos  e  actividades  que,  pensamos,  resultan  atractivas,  que se
desenvolven fóra do ámbito da aula e que intentan implicar ó maior número de membros
da comunidade escolar.

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

Actividades programadas con este fin:

           - Revista MAPOULA

 É unha revista aberta a todos os membros da nosa comunidade, nela colabora tanto o
alumnado como o profesorado presentando traballos de diversa temática.
Repártese no centro de modo que chega a todos os fogares da comunidade educativa e
mesmo tamén se fai chegar a outros centros cos que mantemos relacións habituais.
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Esta revista resulta moi atractiva para os alumnos/as, manexan tecnoloxías informáticas,
ven publicados os seus traballos e busca a colaboración de diferentes departamentos.

- Concurso calendario de peto-marcador,  concurso de cabazas,  concurso de
caligramas,  concurso de  ex-libris, concurso portada Mapoula, concurso de
fotografía matemática.

Nestas actividades pode participar todo o alumnado do centro e cóntase coa colaboración
do Departamento de Artes Plásticas.
Os deseños deben facer referencia á normalización da lingua galega.
Para participar os rapaces tamén fan uso das novas tecnoloxías.

- Letras Galegas

Celebramos unha “semana literaria” con traballos de información, investigación e mesmo
literarios coa finalidade de dar a coñecer a todos a figura á quen se lle adica este día.
Tamén elaboramos un tríptico adicado á persoa homenaxeada. Para estas actividades
contamos coa axuda do Departamento de Artes Plásticas e dos rapaces de Bacharelato
Artístico

Montamos  unha  exposición  co  material  enviado  por  Normalización  Lingüística,  os
diferentes grupos son levados polos seus respectivos profesores para ver graficamente o
explicado na aula. Na Biblioteca realizamos unha mostra de libros.

Nos últimos anos contamos coa presenza de Serafín  Marcos,  actor,  que de maneira
lúdica e entretida, fai un percorrido pola vida e obra dos autores.

       -  Charlas-conferencias de escritores

 Intentamos traer ó noso instituto a algún escritor/a para achegar aos rapaces á literatura,
procuramos que a persoa que veña, sexa autor dun libro lido por eles para que poidan
participar, preguntar e facer un uso activo da lingua oral. A estas charlas invitamos tamén
a profesores e persoal non docente.

- Teatro

Nesta actividade a importancia da oralidade da lingua é evidente.

Procuramos levar ós nosos alumnos/as ás obras de teatro que se representan na nosa
cidade e que sexan interesantes para eles. Tamén procuramos traer o teatro ao instituto.

É unha actividade aberta a toda comunidade educativa, adaptando, no caso dos rapaces,
a asistencia á representación á súa idade.

- Rotulación das plantas

Esta actividade xa se vén realizando desde hai anos. O traballo trata de identificar con
elementos  iconográficos e  textos  as zonas do instituto  para identificalas con linguaxe
gráfica.
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A colaboración do Departamento de Artes Plásticas  e do alumnado de Deseño de 2º de
Bacharelato Artístico é fundamental.

- Exposicións

 Nesta actividade están implicados moitos departamentos,  xa en cursos anteriores se
realizaron diversas exposicións que gozaron no seu momento de gran éxito non só dentro
do centro, estiveron abertas ó público e foron visitadas por xente da zona e tamén por
outros centros educativos.

- Visitas

Coa finalidade de fomentar o uso da lingua, achegala ós nosos rapaces e potenciar o seu
uso  fóra  do  entorno  educativo,  intentamos  realizar  con  eles  visitas  a  organismos,
institucións ou entidades que poidan favorecer a normalización.

Hai unha serie de visitas que se realizan habitualmente: á radio, ó xornal, á casa de Emilia
Pardo Bazán... e outras que varían dependendo da oferta que poda resultar interesante.

- Correlingua

É esta unha actividade lúdico-educativa na que os rapaces se comprometen a utilizar a
lingua galega fóra das aulas. Tamén resulta interesante que convivan un día con xentes
que teñen o galego como lingua habitual.

- “Novas tecnoloxías”

No mundo actual a informática é fundamental, atractiva para todos pero especialmente
para os máis novos. 

O noso centro ten diferentes espazos em liña que indicamos a continuación: 

WEB: https://iesadormideras.es

BLOG: https://iesadormideras.blogspot.com/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/iesadormideras

TWITTER: https://twitter.com/iesadormideras

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ies.adormideras/

BLOG ORIENTACIÓN: http://adormiderasorienta.blogspot.com/

BLOG BIBLIOTECA: https://adormibiblio.blogspot.com/

INSTAGRAM BIBLIOTECA: https://www.instagram.com/adormibiblio/

INSTAGRAM CLUB DE LECTURA: https://www.instagram.com/orballo.de.letras/
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5.   O PROXECTO PLURILINGÜE DO NOSO CENTRO.
 

O IES Adormideras converteuse no IES Plurilingüe Adormideras segundo a Orde
de 30 de Xuño de 2010 (DOG 6 de xullo de 2010). Mais dende o ano 2006, o centro xa se
acollera ao programa de Seccións Bilingües.

As Seccións Bilingües incorporáronse ao sistema educativo galego no curso 1999-2000.
Están reguladas segundo a Orde do 18 de abril (DOG 7 de maio), como organización
dunha área ou materia  do currículo  para ser  impartida e cursada polo alumnado dun
grupo de xeito bilingüe, nunha língua estranxeira, ademais das línguas oficiais, galego ou
castelán. Ten por finalidade reforzar as aprendizaxes da língua estranxeira, a través da
incorporación  parcial  do  seu  uso  como  instrumento  de  aprendizaxe  e  vehículo  de
comunicación da materia, así como da adquisición da terminoloxía específica. 

No curso 2006-07, o IES Adormideras incorporouse a este plan que vai desenvolvendo a
partir de entón con catro materias que se imparten en inglés:ciencias da natureza, relixión,
física e química e informática. A implantación foi progresiva, curso a curso, pero ao ser
catro as materias, garantiuse a presenza das Sección Bilingües en todos os cursos da
Educación Secundaria. 
Ao ser un programa tan ambicioso, que abrangue a toda a Secundaria, con tres materias
e co profesorado acreditado para impartir esas materias en inglés, cando se presentou o
programa  de  centros  plurilingües,  decidiuse  incorporarse  a  el.  A  diferenza  entre  as
Seccións Bilingües e un centro Plurilingüe está en que non é un número máximo de
alumnado que voluntariamente se incorpora ao programa, senón que todos os alumnos
do centro van recibir ás clases de determinadas materias nunha lingua estranxeira. 

Como centro plurilingüe mantivemos as catro materias que tiñamos previamente
nas  Seccións  pero  adaptándonos  á  LOMCE:  Bioloxía  e  Xeoloxía  (1º  ESO),  Física  e
Química (2º e 3º ESO), Relixión (1º, 2º e 3º ESO) e TIC (4º ESO)

O obxectivo último deste tipo de centros plurilingües é que o alumnado desenvolva unha
competencia comunicativa plurilingüe, de tal maneira que o aprendido nunha lingua poda
transferirse á aprendizaxe doutra.

Desde o curso 2013-14 tamén  se imparte  en inglés  en 1º de bacharelato a asignatura
de volume dentro dunha sección bilingüe.

Algunhas das  medidas que o Departamento propón para acadar estes obxectivos son:
 
• Auxiliar de conversa: dende que somos centro bilingüe, case todos os cursos tivemos un
auxiliar de conversa que nos axuda nas actividades de fomento da lingua e a cultura dun
país anglosaxón.  Temos recibido auxiliares de diferentes procedencias:  Gran Bretaña,
EE.UU....  Estes auxiliares axudan na realización das actividades onde se desenvolven
estratexias  de  comprensión  auditiva  (listening)  e  a  produción  oral  (speaking).  Estes
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auxiliares tamén axudan aos profesores CLIL (bioloxía, física e química, TIC, relixión e
volume) na preparación das clases e na lingua e aos profesores que imparten inglés.
Igualmente fanse desdobres de tantos  grupos como a  disposición docente do Centro
permite para desenvolver as actividades orais.. Por último, preparan actividades sobre as
tradicións e aspectos culturais dos seus respectivos países de orixe. Tamén participan
nas actividades extraescolares.                                                                                            
• Uso das TICs: como temos aulas-materia, o uso das TICs está máis presente nas aulas
de inglés. Con clases baseadas en recursos que poden encontrarse na rede: presentación
de  videos  e  audios.  Os  alumnos  tamén  presentan  proxectos  utilizando  recursos
tecnolóxicos. O emprego das TICs está especialmente presente desde o curso 12-13 no
que o instituto se incorpora ao proxecto Abalar.

•  Actividades extraescolares:  inténtase  utilizar  o  inglés  nas  actividades  extraescolares
como lingua vehicular ademáis do galego e o castelán. O departamento oferta actividades
como:  contacontos  en  galego  e  inglés,  obras  de  teatro  en  inglés,  a  proxección  de
películas en versión orixinal con subtítulos en inglés e/ou castelán, coloquios, charlas e
conferencias sobre a cultura anglosaxona en inglés. Presentacións que teñen o inglés
como un idioma vehicular máis.  Ademáis, o centro realiza intercambios escolares con
centros  alemáns  e  italianos,  onde  o  inglés  é  a  lingua  de  comunicación.  Igualmente
durante  os  cursos  2013-2014  e  2015-2016  participou  nun  programa  de  inmersión
lingüistica nos Peares (English Week) e volverá a participar nesta actividade durante o
mes de novembro de 2018, xa que fomos de novo seleccionados e 25 alumnos de 2º
ESO beneficiaranse desta inmersión en inglés.

• Desdobres de grupos na ESO e no Bacharelato para atender de forma óptima á 
diversidade.

• Clases de atención e recuperación  aos alumnos coa asignatura de inglés pendente 
tanto na ESO como en Bacharelato

Con vistas ao futuro, dentro do proxecto plurilingüe propoñemos: 

• Poder renovar a presenza dun auxiliar de conversa cada curso. 
• Medidas de apoio e axuste de programacións: ante a disparidade de niveis co que o
alumnado chega ao centro.
• Actualizar e por en valor a promesa de axuda para os centros plurilingües por parte da
administración. 

• Traballar coas asignaturas CLIL nunha programación integrada dos aspectos lingüísticos
que debemos potenciar e reforzar,  para poder desenvolver o currículo das devanditas
materias. 

• Currículo integrado das linguas, elaborado polos departamentos das distintas linguas do
instituto, que faga da capacidade de comunicarse efectivamente en calquera das linguas
o obxectivo primordial do noso proxecto educativo.

• Salientar que o centro oferta como segunda lingua , ademais do francés,  alemán
desde hai varios anos.
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6.   CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA 
PREDOMINANTE  NO CONTORNO

O noso é un centro público de secundaria situado nun ámbito urbano no que a maioría da 
poboación emprega habitualmente a lingua castelá. Por este motivo a maioría do 
alumnado e profesorado ten como lingua inicial o castelán.

Temos que destacar que dado que ofertamos o Bacharelato Artístico veñén alumnos/as
de  fóra  da  cidade,  concretamente  moitos  da comarca de Bergantiños,  estes  rapaces
teñen  como  lingua  habitual  o  galego.  Dentro  do  total  do  centro  supoñen  un  20%
aproximadamente. 

No referente ó profesorado podemos dicir  que usa a lingua galega habitualmente  un
15%. 

Estas  porcentaxes  aumentan  satisfactoriamente  se  falamos  do  persoal  non  docente,
podemos dicir que o galego é a lingua habitual de máis dun 65%.

Estes datos son tomados da observación diaria, non dun estudo pormenorizado a través
dunha enquisa.

A lingua escrita administrativa do centro é o galego e todos os documentos burocráticos,
tanto da secretaría como da dirección, son redactados neste idioma. As notas, informes,
comunicacións dos departamentos, actas... realízanse en galego na súa maioría.

A biblioteca do centro está a realizar un importante labor de defensa e difusión do galego, 
empregando esta lingua para todos os seus comunicados escritos, para a relación 
habitual cos membros  da comunidade educativa e para algunhas das actividades que 
desenvolve.
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7.   CRITERIOS ADOPTADOS PARA ALUMNADO SEN DOMINIO
LINGÜÍSTICO.

Para o alumnado que ten deficiencias lingüísticas contamos con clases de apoio ou 
agrupamentos específicos en determinadas materias. Temos que destacar que na maioría
dos casos tamén presentan dificultades de aprendizaxe noutros campos.

1ºESO
Para o alumnado deste nivel contamos con clases de apoio en:

- Lingua galega
- Lingua castelá
- Lingua inglesa

2ª ESO
- Lingua galega
- Lingua castelá
- Lingua inglesa

Un caso especial é o alumnado que vén de fóra de Galicia e que ten problemas de 
comprensión e aprendizaxe da nosa lingua. O profesorado préstalle unha axuda 
específica con material didáctico especial e atención personalizada, pero aínda así nos 
cursos que non teñen dereito á exención da cualificación das probas, resulta moi difícil 
que acaden un nivel de igualdade cos seus compañeiros. 

O instituto conta cun Plan de Acollida para o alumnado estranxeiro.
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8.  DECISIÓN  DO  CENTRO  EDUCATIVO  RESPECTO  DA
LINGUA NA QUE SE IMPARTIRÁN AS MATERIAS DE ESO E
BACHARELATO. 

ADDENDA Á DISTRIBICIÓN LINGÜÍSTICA CURRICULAR.

 Proposta da Comisión da CCP do Proxecto Lingüístico:

CRITERIOS

1- Tense en conta a oferta de materias que fai o Centro, a través das fichas de
matrícula.
2- A obriga legal da lingua a utilizar na aula en materias concretas:

A) Respecto ás linguas estranxeiras, segundo o artigo 7.2. 
B) Na ESO, segundo o artigo 7.3.
C) A participación no proxecto de Seccións Europeas ou Centros 
Plurilingües: (Ver Artigo 21º).

3- Os acordos do Departamento correspondente.

4- A necesidade de axuste no equilibrio entre galego e castelán: 
A) Na ESO (Ver Artigo 7º.- 4). 
B) No Bacharelato (Ver Artigo 8º).

OFERTA DE MATERIAS: LINGUA DE IMPARTICIÓN.

1º ESO
MATERIA HORAS OBSERVACIÓNS

LE LG I/F/A

EDUCACIÓN FÍSICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
LINGUA GALEGA (4H) 4 Por lei, en galego.
1ª L. ESTRANXEIRA 3 Por lei, na lingua de referencia.
LINGUA CASTELÁ (4H) 4 Por lei, en castelán.
XEOGRAFÍA E HISTORIA (3H) 3 Por lei, en galego.
REFORZO 1ª L. ESTRAN. (1H) 1 Por lei, na lingua de referencia.
MATEMÁTICAS (5H) 5 Por lei, en castelán.
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (4H) 4 4 Por lei, en galego./ Proxecto plurilingüe.
EDUCACIÓN PLÁSTICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
RELIXIÓN CATÓLICA (1H) 1 Proxecto plurilingüe.
VALORES ÉTICOS (1H) 1 Preferencia do Departamento.
2ª L. ESTRANXEIRA (2H) 2 Por lei, na lingua de referencia.
TITORÍA (1H) 1 Proposta Comisión do P. L./ Proxecto 

plurilingüe.
TOTAL 13 13 11
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2º ESO
MATERIA HORAS OBSERVACIÓNS

LE LG I/F/A

EDUCACIÓN FÍSICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
LINGUA GALEGA (3H) 3 Por lei, en galego.
1ª L. ESTRANXEIRA  (3H) 3 Por lei, na lingua de referencia.
LINGUA CASTELÁ (3H) 3 Por lei, en castelán.
XEOGRAFÍA E HISTORIA
(3H)

3 Por lei, en galego.

REFORZO 1ª L. ESTRAN. 
(1H)

1 Por lei, na lingua de referencia.

MATEMÁTICAS (5 H) 5 Por lei, en castelán.
FÍSICA E QUÍMICA (3H) 3 Por lei, en castelán./Proxecto plurilingüe.
MÚSICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
RELIXIÓN CATÓLICA 
(1H)

1 Proxecto plurilingüe.

VALORES ÉTICOS (1H) 1 Preferencia do Departamento.
TECNOLOXÍAS (3H) 3 Por lei, en castelán.
2ª L. ESTRANXEIRA (2H) 2 Por lei, na lingua de referencia.
TITORÍA (1H) 1 Proposta da Comisión do P. L.
TOTAL 11 12 10

3º ESO
MATERIA HORAS OBSERVACIÓNS

LE LG I/F
EDUCACIÓN FÍSICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
LINGUA GALEGA (3H) 3 Por lei, en galego.
1ª L. ESTRANXEIRA (3H) 3 Por lei, na lingua de referencia.
LINGUA CASTELÁ (3H) 3 Por lei, en castelán.
XEOGRAFÍA E HISTORIA (3H) 3 Por lei, en galego.
ED. PLÁSTICA (2H) 2 Proposta da Comisión do P. L.
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/
APLICADAS (4H)

4 Por lei en castelán

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (2H) 2 Por lei, en galego.
MÚSICA (3H) 2 Proposta da Comisión do P. L.
TECNOLOXÍAS (2H) 2 Por lei, en castelán
FÍSICA E QUÍMICA (2H) 2 Proxecto plurilingüe
RELIXIÓN CATÓLICA (1H) 1 Pro49474228Dxecto plurilingüe.
VALORES ÉTICOS (1H) 1 Preferencia do Departamento.
2ª L. ESTRANXEIRA (2H) 2 Por lei, na lingua de referencia.
CULTURA CLÁSICA (2H) 2 Proposta da Comisión do P. L.
TITORÍA (1H) 1 Proposta da Comisión do P. L.
TOTAL 13 14 8
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4º ESO ENSINANZAS ACADÉMICAS/APLICADAS
MATERIA HORAS OBSERVACIÓNS

E G I/F/A

1ª L. ESTRANXEIRA  (3H) 3 Por lei, na lingua de referencia.
2ª L. ESTRANXEIRA (3H) 3 Por lei, na lingua de referencia.
LINGUA GALEGA (3H) 3 Por lei, en galego.
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (3H) 3 Por lei, en galego.
CULTURA CIENTÍFICA 3 Por preferencia do Departamento.
XEOGRAFÍA  E HISTORIA (3H) 3 Por lei, en galego.
LINGUA CASTELÁ (3H) 3 Por lei, en castelán.
MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS/APLICADAS (4H)

4 Por lei, en castelán.

FÍSICA E QUÍMICA (3H) 3 Por lei, en castelán.
TECNOLOXÍA (3H) 3 Por lei, en castelán.
FILOSOFÍA (3 H) 3 Preferencia do Departamento.
RELIXIÓN CATÓLICA (1H) 1 Preferencia do Departamento.
VALORES ÉTICOS (1H) 1 Preferencia do Departamento.
T. DA INFOR. E A COMUN. (3H) 3 Proxecto plurilingüe.
LATÍN (3H) 3 Preferencia do Departamento.
MÚSICA (3H) 3 Preferencia do Departamento.
ED. PLÁSTICA VISUAL E AUDIOV. (3H) 3 Preferencia do Departamento.
EDUCACIÓN FÍSICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
CULTURA CLÁSICA (3H) 3 Proposta da Comisión do P. L.
ECONOMÍA (3H) 3 Preferencia do Departamento.
TITORÍA (1H) 1 Proposta da Comisión do P. L.
INICIACIÓN Á ACTIV. EMPRENDEDORA
E EMPRES.

3 Proposta da C.C.P.

CIENCIAS APLICADAS Á ACTIV. PROF. 3 Proposta da C.C.P.
TOTAL 27 27 9
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1º BACHARELATO
MATERIAS HORAS OBSERVACIÓNS

MATERIAS XERAIS: E G I/F
1ª L. ESTRANXEIRA  (3H) 3 Por lei, na lingua de referencia.
LINGUA GALEGA (3H) 3 Por lei, en galego.
LINGUA CASTELÁ (3H) 3 Por lei, en castelán.
FILOSOFÍA E CIDADANÍA (3H) 3 Proposta da Comisión do P. L.

TOTAL MATERIAS XERAIS 3 6 3
MATERIAS DE OPCIÓN :
HISTORIA MUNDO CONT. (4H) 4 Preferencia do Departamento.
LATÍN (4H) 4 Preferencia do Departamento.
GREGO (4H) 4 Preferencia do Departamento.
MATEMÁTICAS AP. CC.SS. (4H) 4 Proposta da Comisión do P. L.
ECONOMÍA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
MATEMÁTICAS (4H) 4 Preferencia do Departamento.
FÍSICA E QUÍMICA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
LITERATURA UNIVERSAL (4H) 4 Preferencia do Departamento.
CULTURA AUDIOVISUAL (4H) 4 Preferencia do Departamento.
FUNDAMENTOS DA ARTE (4H) 4 Preferencia do Departamento.
DEBUXO TÉCNICO (4H) 4 Preferencia do Departamento.
TOTAL MATERIAS DE 
OPCIÓN 

24 24 0

MATERIAS ESPECÍFICAS:
EDUCACIÓN FÍSICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
RELIXIÓN CATÓLICA (1H) 1 Preferencia do Departamento.
2ª L. ESTRANXEIRA (2H) 2 Por lei, na lingua de referencia.
REFORZO 2ª L. ESTRANXEIRA 
(1H)

1 Por lei, na lingua de referencia.

TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL 
(3H)

3 Preferencia do Departamento.

REFORZO TEC. INDUSTRIAL 
(1H)

1 Preferencia do Departamento.

LINGUAXE E PRÁC. MUSICAL 
(3H)

3 Preferencia do Departamento.

CULTURA CIENTÍFICA (2H) 2 Preferencia do Departamento.
REFORZO CULTURA 
CIENTÍFICA (1H)

1 Preferencia do Departamento.

TECNOLOXÍAS INF. E COM. 
(2H)

2 Proposta da Comisión do P. L.

REFORZO T.I.C. (1H) 1 Proposta da Comisión do P. L.
VOLUME (3H) 3 3 Prop.da Com. do P.L./S. bilingüe
DEBUXO ARTÍSTICO (3H) 3 Proposta da Comisión do P. L.
DEBUXO TÉCNICO (4H) 4 Preferencia do Departamento.
LITERATURA UNIVERSAL (4H) 4 Preferencia do Departamento.
TOTAL MATERIAS 
ESPECÍFICAS

14 16 6
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2º BACHARELATO
MATERIAS HORAS OBSERVACIÓNS

MATERIAS XERAIS E G I/F
1ª L. ESTRANXEIRA II  (3H) 3 Por lei, na lingua de referencia.
LINGUA GALEGA II (3H) 3 Por lei, en galego.
LINGUA CASTELÁ II (3H) 3 Por lei, en castelán.
HISTORIA DE ESPAÑA (3H) 3 Preferencia do Departamento.
TOTAL MATERIAS XERAIS 3 6 3
MAT. TRONCAIS DE OPCIÓN
XEOGRAFÍA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
HISTORIA DA ARTE (4H) 4 Preferencia do Departamento.
HISTORIA DA FILOSOFÍA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
LATÍN II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
GREGO II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
ECONOMÍA DA EMPRESA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
MATEMÁTICAS AP. CC.SS. II (4H) 4 Preferencia do Departamento..
MATEMÁTICAS II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
FÍSICA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
QUÍMICA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
BIOLOXÍA II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
FUNDAMENTOS DA ARTE (4H) 4 Preferencia do Departamento.
CULTURA AUDIOVISUAL II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
DEBUXO TÉCNICO II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
DESEÑO (4H) 4 Preferencia do Departamento.
TOTAL MAT. TRONCAIS DE 
OPCIÓN

28 32 0

MATERIAS ESPECÍFICAS
2ª L. ESTRANXEIRA (3H) 3 Por lei, na lingua de referencia.
PSICOLOXÍA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
Hª DA MÚSICA E DA DANZA (3H) 3 Preferencia do Departamento.
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 
(4H)

4 Preferencia do Departamento.

TECNOLOXÍAS INF. E COM. II 3 Preferencia do Departamento.
T. E. GRÁFICO-PLÁSTICA (4H) 4 Preferencia do Departamento.
DEBUXO TÉCNICO II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
DEBUXO ARTÍSTICO  II (4H) 4 Preferencia do Departamento.
CIENCIAS DA TERRA E ME. AMB. 3 Preferencia do Departamento.
RELIXIÓN CATÓLICA 1 Preferencia do Departamento.
AFONDAM. INGLÉS/FRANCÉS 1 Por lei, na lingua de referencia.
REFORZO MATEMÁTICAS 1 Preferencia do Departamento
REFORZO FÍSICA 1 Preferencia do Departamento
TOTAL MATERIAS 
ESPECÍFICAS

16 16 4

Revisado pola CCP celebrada o día 25 de outubro de 2017.
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  9. ADDENDA DO CURSO 2020-21
- DISTRIBUCIÓN LINGÜISTICA CURRICULAR

   - INFORMACIÓN E VALORACIÓN DOS PROGRAMAS E ACTIVIDADES PARA O
FOMENTO E DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA REALIZADOS  POLO CENTRO
EDUCATIVO  NO  CURSO  ANTERIOR  E  INFORMACIÓN  DO  QUE  SE  VAI
DESENVOLVER NO CURSO PRESENTE:

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O CURSO 2019/2020. VALORACIÓN

- Revista MAPOULA.

- Concurso marcadores de libro.
     
      - Concurso de cabazas con lema.
   
      - Concurso de microrrelatos de medo.

      - Concurso portada revista Mapoula

 -  Concurso de fotografía matemática.

 - Semana Letras Galegas: información e presentación do autor  por medio das redes
sociais do centro.  O alumnado da ESO realizou tarefas sobre a vida e obra de C.
Calero na Aula Virtual.

     
      - Visitas e saídas culturais: RAG e Museo Emilia Pardo Bazán.
                                                  Arquivo do Reino de Galicia.
                                                  “O loro de Carlos V”.
                                                  “Universo coruñento”.

- Colaboracións cos distintos departamentos.

- Colaboracións nas celebracións de datas significativas: día da muller,  panxoliñas,
San Valentín.....

- Participación na páxina WEB, BLOG do centro.

-Exposicións dos traballos presentados polo alumnado para os concursos realizados.

Por motivo do confinamento que vivimos desde o mes de marzo, quedaron actividades
sen realizar.

 Aínda así, podemos dicir que a implicación e participación nas actividades é elevada e
participan membros de toda a comunidade educativa. Intentamos involucrar o maior
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número posible  de  rapaces e  departamentos  en cada actividade,  cada ano  imos
obtendo máis logros.

Cremos que a avaliación do proxecto (parcialmente realizado polos motivos xa ditos)
foi positiva, estamos contentos dos resultados obtidos.

10. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA O CURSO 2020/2021

Dada a situación que estamos vivindo, é moi difícil programar actividades para este
curso, intentaremos manter as máximas posibles e ir engadindo aquelas que vaian
xurdindo e que poidamos realizar.

  -  Concurso  de  cabazas  con  lema  coincidindo  coa  celebración  do  Samaín.  Non  o
podemos realizar como faciamos anteriormente. Estamos estudando a posibilidade de
levalo ao cabo por medio das redes sociais)

    - Concurso microrrelatos de medo. (Xa convocado).
    
    - Concurso de marcadores de libro.

    - Revista Mapoula.
    - Concurso portada revista Mapoula.

     Estas dúas actividades, tan representatitivas do noso centro, tristemente, este curso
non imos poder realizalas. 
   
    - Concurso caligramas. Intentaremos, tamén, realizalo por medio dasa redes sociais.

    - Charlas- conferencias con escritores.
    - Asistencia a representacións teatrais.
    - Visitas e saídas culturais.

     En principio, tamén, anuladas. De todos xeitos estaremos pendentes.

 
- Celebración semana Letras Galegas. Exposición co material enviado por Normalización
Lingüística,  exposición  de  libros  na  Biblioteca,  tríptico  coa  vida  e  obra  do  autor,
representacións...

-  Visitas  e  saídas  culturais,  xa  temos  solicitadas:  RAG/Museo  Emilia  Pardo  Bazán,
Arquivo do Reino de Galiza e Biblioteca González Garcés.
- Colaboracions con outros departamentos, páxina WEBe BLOG do centro.....
-  Festa de fin de curso para presentar a revista,  entrega dos diplomas dos diferentes
concursos realizados, actuacións musicais.....
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EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Coordinadora: María Xosé González Quintela

Profesorado: 

                      Pilar Espido
                      María Díaz
                      Paula Gómez
                      Montserrat Llamas Blanco
                      Carlos López
                      María Xosé Mato Castro
                      Inés Sánchez Pereiro
                      Sergio Vázquez
               
Alumnado:
         
                  2º ESO:

                  Xiana Carril
                  Lola López
                  Claudia Quiroga
                  Antía Amigo
                  Carmela Casás
                  Rebeca Pena  
                  Rita Moreno
                  María Zaera
                  Natalia Roldán
                  Iria San Miguel
       
                  3º ESO

                  Carla Gómez
                  Carmen Morandeira
                  Pablo Pérez
                  Xiana Vázquez
                  Michelle Mouro
                                  
                  4º ESO
 
                  Sofía San Miguel Monterroso
                  Ana Amigo
                  Pablo Gómez
              

                  1º BACHARELATO
                 
                  Álvaro Yáñez
                  Claudia Castro
                  Clara Otero
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                  Ariadna Rama
                  Raquel Muíños
                
             

                  2º BACHARELATO

                  Celtia Díaz
                  Alba Gómez
         
                  
              
Persoal non docente: Laura Paz Mato
                                   Manuel Mallo

ALUMNADO EXENTO DA MATERIA DE LINGUA E LITERATURA GALEGA  

ESO

Abujas Arriaza, Manuel
Laya Rodríguez, Daniela
Mateus Quintero, Sofía
Plaza Tang, Cristina
Plaza Tang, Roberto

BACHARELATO

López Rosa, Alizée
López Rosa, Carolina
Miranda Cortés, Ivonne
Scott Guerrero, Sara
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  11.- Medidas adoptadas para a impartición dun currículo integrado das
linguas 

METODOLOXÍA

Pretendemos  reforzar  os  aspectos  prácticos.  Cómpre,  polo  tanto,
poñer  especial  atención  na  oralidade  e  nas  competencias  activas:
aproveitar  os  recursos  que  ofrece  a  biblioteca,  así  como  fomentar  as
tecnoloxías da información e da comunicación, e fomentar a investigación
en grupo e o traballo colaborativo do alumnado.

Guíannos sobre todo catro consideracións fundamentais:

 Desde o  sistema educativo os  alumnos/as  teñen que ter  acceso aos
elementos e  instrumentos básicos  da cultura das distintas  linguas e,
desde ela, á cultura universal.

 As estratexias de adquisición dunha lingua viva así como os ámbitos
de reflexión das mesmas son común a todas elas . Normalmente as linguas
adquírense , compréndense e coñecense mellor na interacción cos demáis e o
contacto cos textos escritos é fundamental.

 O alumno/a ten que ser o protagonista fundamental dentro da aula e
non  un  mero  receptor.  En  consecuencia,  debemos  procurar  prescindir  ao
máximo do hábito da explicación teórica e intentar que a figura do profesor/a
sexa a de dinamizador das actividades que propomos.

 O  alumno/a  debe  romper  coa  dinámica  da  aprendizaxe  indutiva,
entrando  noutra  máis  orixinal,  reflexiva  e  lúdica,  a  aprendizaxe
interactiva, que lle permita alcanzar a madureza lingüística propia da
súa etapa.

Seguiremos as seguintes liñas metodolóxicas:

• Insistir nas catro destrezas básicas : comprensión oral e escrita, expresión oral
e escrita.

• Fomentar o manexo das ferramentas gramaticais básicas e a adquisición de
vocabulario.

• Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal.
• Operar non só sobre o concreto, senón tamén sobre conceptos, ideas.
• Fomentar a formulación de hipóteses.
• Buscar, seleccionar e tratar a información.
• Fomentar a confrontación clara e respectuosa.
• Insistir na ordenación, comparación e xerarquización das ideas.

•  Elaborar percorridos ordenados desde a formulación da hipótese ata a
comprobación dos resultados.
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• Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados.
• Comprobar a aprendizaxe noutros contextos diferentes ao utilizado.
• Relacionar  os  saberes  aprendidos  nas  distintas materias. 

TERMINOLOXÍA

Para facilitar a adquisición de determinados contidos consideramos que é útil
acordar  entre  os  departamentos  de  lingua  a  nomenclatura  nos  campos  da
lingua: fonética, morfoloxía, sintaxe e semántica. Acadar na medida do posible
unha terminoloxía homoxénea. En liñas xerais, adoptamos a terminoloxía da
Gramática  Tradicional  (  SUXEITO,  PREDICADO,  COMPLEMENTO  DIRECTO,
COMPLEMENTO  INDIRECTO...)  incorporando  termos  máis  actuais  como
Complemento de réxime ( ou suplemento) e substituíndo o termo de pretérito
indefinido  polo  de  pretérito  perfecto  simple  en  castelán   ou  de  pretérito
perfecto  en  galego.   Porén,  hai  que  ter  en  conta  que  neste  instituto,  en
primeiro de Bacharelato, chegan moitísimos alumnos de diversos centros da
Coruña e da súa contorna ( somos un dos poucos institutos no que se imparte o
bacharelato  artístico)  que  empregan terminoloxías  moi  dispares.  Polo  tanto
daremos como correcto o emprego de terminoloxías diferente ( e modos de
análise sintáctica) sempre que sexan usadas de forma coherente.

Sería pois importante ter en conta este criterio á hora da elección dos libros de
texto.

Sentada esta base nas linguas de referencia, a aplicación no resto das linguas
que se estudan vén case dada, xa que nas primeiras séntanse as bases para
ulteriores aprendizaxes.

                  TRATAMENTOS DOS CONTIDOS

• É interesante prestar tamén atención á impartición dos contidos, posto que
se pode traballar profundizando pero sen ser reiterativos:

• O mesmo contido traballado nas linguas de base, pode ter repartido o peso
segundo a lingua na que se traballe; por exemplo, os tempos compostos do
verbo pódense traballar mellor  en castelán e iso servirá de base para o
resto das linguas. Traballar cada contido en cada unha das linguas resulta
enriquecedor,  pero  ao  mellor  a  explicación  detallada  de  cada  un  dos
contidos non é preciso facela en todas e cada unha das linguas.

• Dun xeito práctico, sería pertinente tratar os mesmos contidos nas diversas
linguas e ademais dun xeito global, pero non resulta imprescindible facelo
dunha maneira teórica en tódalas linguas. Para conseguilo sería importante
distribuír  os  contidos  que  se  van  explicar  de  forma  detallada  en  cada
lingua, de xeito que unha poida atender máis a aspectos sintácticos, outra
aos literarios, etc. Iso si, non debe haber variación no uso práctico na aula
de cada un dos aspectos da lingua.
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PAUTAS PARA A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS
ESCRITOS

1. TRABALLOS A MAN

 Os traballos e/ou tarefas entregaranse escritos unicamente a bolígrafo
azul ou negro, nunca en lapis ou en calquera outra cor.

 O  traballo  incluirá  obrigatoriamente  (sexa  na  portada  ou  como
encabezamento)  a  seguinte  información:  Título,  nome  e  curso  do
alumno/a, materia e avaliación á que pertence o exercicio.

 Deberán deixarse  marxes:  inferior,  superior,  dereita  e  esquerda  pois
dan  limpeza  ao  escrito  e  permiten  facer  anotacións  ao  profesor.
Ademais  débese  garantir  a  distancia  adecuada  entre  as  liñas  e  que
estas estean aliñadas horizontalmente no folio, para o cal é aconsellable
o uso de padróns.

 É aconsellable realizar borradores previos. Débese coidar a letra e
a limpeza na presentación definitiva.

 Os parágrafos deben estar sangrados.

2. TRABALLOS A ORDENADOR

Os traballos a ordenador constarán dos seguintes apartados:
 Portada.  Debe conter o título do traballo (no centro da folla  e con
maior tamaño que o resto) e o nome e curso do alumno na marxe inferior
dereita.

 Índice.  Nel  recóllense  todos  os  capítulos  e  apartados  do  traballo
indicando a páxina na que se atopan.

 Follas de desenvolvemento. Escritas preferiblemente  por unha cara
respectando as  marxes  determinadas. Os tipos de letra máis habituais son
Calibri e Arial; en canto ao seu tamaño, dependendo da fonte, variaría entre o
12 para o texto, 14/16 para os subtítulos e 18 para o título. Acconséllase un
entreliñado de  1.5  .  Cada  capítulo  ou  apartado  principal,  destacarase  en
negriña e comezará páxina nova. As páxinas deberán numerarse empezando
a contar a partir do índice.

 Bibliografía. Ao final do traballo, aparecerá a fonte ou fontes ás que
se acudira en busca de información, citándoa da seguinte forma:

APELIDO, Nome, Título, Editorial.
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Se  a  consulta  se  realiza  a  través  da  Internet,  deberá  poñerse  a
dirección da páxina visitada.

NOTA: Os prazos indicados polo profesorado serán de obrigado cumprimento.
Non se recollerán tarefas fóra de prazo agás nos casos debidamente 
xustificados como enfermidades.

  PAUTAS PARA A PRESENTACIÓN DE EXAMES

 Debe empregarse exclusivamente bolígrafo azul ou negro.

 Os  profesores  decidirán  se  as  respostas  aparecerán  nos folios  en
branco ou na folla do exame.
 É conveniente deixar marxes para facilitar a corrección. Na medida
do posible, evitaranse as tachas.

 As páxinas estarán  numeradas e recoméndase poñer en todas  o
nome do alumno/a.
 Buscarase sempre a  orde e  a  limpeza.  Se,  unha vez  contestada
unha pregunta, se quere aportar nova información empregarase o mesmo
mecanismo  das  notas  a  pé  de  páxina.  Colocarase  un  asterisco  (*)  na
pregunta que queremos continuar e a información nova poñerase nun folio
aparte. No caso de que isto suceda con máis dunha pregunta os asteriscos
deben ser numerados (*1/ *2) para facilitar a corrección do exame.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS
REQUERIDOS

1. Comprensión de textos orais e escritos utilizados no ámbito académico e
dos medios de comunicación.

2. Produción  de  textos;  orais  e  escritos;  adecuados,  coherentes  e
cohesionados;  propios  dos  medios  de  comunicación  e  do  ámbito
académico, axeitados ao nivel correspondente.

3. Participación  activa  en  situacións  de  aprendizaxe  propias  do  ámbito
académico e non académico.

4. Detección do tema e do subtema en distintos tipos de texto. Subliñado das
ideas principais.
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5. Lectura en voz alta,  con dicción,  entoación e ritmo correctos,  incidindo
especialmente na adecuación aos patróns fonéticos de cada lingua e aos
signos de puntuación.

6. Planificación, revisión e boa presentación de textos escritos, con respecto
polas normas gramaticais e ortográficas.

7. Recoñecemento  das  categorías  gramaticais  básicas  (substantivos,
adxectivos,  pronomes,  verbos,  adverbios...).  Respecto  polas  normas
ortográficas. Adquisición de novo vocabulario.

8. Comprensión  e  respecto  pola  realidade  plurilingüe  na  que  habitamos,
evitando prexuízos.

9. Uso das TIC para obter información e presentación.

10. Uso das estratexias de autoavaliación e autocorrección  , aceptando o erro
como parte do proceso de aprendizaxe.
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