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INTRODUCIÓN 
 

En setembro de 2004, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade o “Plan Xeral de 
Normalización da Lingua Galega”, que establece entre os seus obxectivos o de conseguir 
para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso. Así, dentro da 
cooficialidade das linguas galega e castelá, establécese a prioridade da presenza do galego 
en determinados sectores estratéxicos. 

 

Este Plan Xeral, no seu sector 2 (Educación, familia e mocidade), na área 1 (Ensino), no 
grupo de medidas 2.1.H, establece que para a etapa da educación secundaria obligatoria 
debe garantirse “que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego “ 
e indica (apartado 2.1.27) que, “dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que 
entre as materias que se impartan nese idioma figuren as matemáticas e a tecnoloxía, á 
parte das que xa están legalmente establecidas”. 

 

Indica o Plan Xeral no mesmo apartado de medidas, que nas etapas de Bacharelato e 
Ciclos Formativos, debe garantirse igualmente que o alumnado reciba, como mínimo, o 
50% da súa docencia en galego e nos Ciclos Formativos “deberase asegurar, ademais, que o 
alumnado coñeza o vocabulario específico da especialidade en lingua galega.” 

 
O decreto 79/2010, do 20 de maio, da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, para o plurilingüismo no ensino non universitario, establece que cada centro 
de ensino, dentro do seu Proxecto Educativo, elaborará o seu “Proxecto Lingüístico” cada 
catro cursos escolares, redactado por unha comisión do profesorado e aprobado e avaliado 
polo Consello Escolar do centro. 

 
No que atinxe aos centros de ensino secundario, este Proxecto Lingüístico debe facer 

constar as linguas a empregar nas distintas áreas, módulos ou ámbitos de coñecemento, as 
medidas de apoio e reforzo para un correcto uso escolar e educativo, co fin de alcanzar o 
obxectivo xeral establecido na Lei de Normalización Lingüística e na LOE no que afecta ao 
plurilingüismo (comprender e expresarse con corrección en castelán e en galego no caso da 
ESO, e dominar tanto oralmente como por escrito castelán e galego no caso do Bacharelato) 
e as medidas adoptadas para que o alumnado que non teña suficiente dominio das linguas 
poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan. 

 
 

CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 
 

O IES Afonso X O Sabio é de relativamente recente construción (funciona desde o curso 
1999-2000) e atópase nun enclave de urbanizacións de recente construción no Concello de 
Cambre, concello que rexistra un forte incremento na súa poboación nos últimos anos. 

 
A maioría do alumnado reside nas barriadas do Temple e da Barcala (na que está o IES), 

con familias procedentes do contorno periurbano da cidade de A Coruña, atraídas por 
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vivendas algo máis asequibles que na propia cidade. Unha porción menor do alumnado 
procede dos núcleos tradicionais do concello de Cambre. É significativa e en constante 
aumento a presenza de alumnado procedente do estranxeiro, fundamentalmente de 
América e do leste de Europa. 

 
Segundo os datos, non sistemáticos, de que dispomos, os pais/nais do alumnado son a 

primeira xeración con estudos e castelanizada das súas familias. Os seus avós son, 
xeralmente, galegofalantes non exclusivos. 

 
Respecto ao uso do galego por parte do alumnado, ten as mesmas pautas que o resto da 

mocidade da súa idade e de semellantes contornos habitacionais. O uso do galego entre 
eles/elas é absolutamente anecdótico e porcentualmente irrelevante. 

 
 

LINGUAS A EMPREGAR NAS DIFERENTES ÁREAS 
 

O Decreto 79/2010 establece no seu artigo 9º que: 
 

• Na educación secundaria obrigatoria 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. 

• 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. 

 

No seu artigo 10º figura o seguinte: 
 

• 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. 

 

E no seu artigo 11º establécese que: 
 

• Na formación profesional específica, nas ensinanzas artísticas e nas deportivas, de 
grao medio ou superior, cada centro educativo, segundo o procedemento 
establecido no regulamento de centros, establecerá unha oferta equilibrada de 
materias e módulos en galego e en castelán que garanta que o alumnado acade a 
competencia lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais. 

• En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico 
nas dúas linguas oficiais. 

 

En función dos artigos precedentes a distribución das linguas galega e castelá será a 
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que figura no ANEXO I deste Proxecto Lingüístico. 
 

Por outra parte, a Consellería de Educación autorizou neste Centro seccións bilingües 
nas materias e linguas seguintes: 

 

• 1º ESO: Debuxo en inglés. 

• 2º ESO: Música en inglés, Obradoiro de Comunicación Oral en francés 

• 3º ESO: Música en inglés, Xeografía e Historia en inglés 

• 4º ESO: Matemáticas en inglés, Xeografía e Historia en inglés 

• 1º BACHARELATO: Historia do Mundo Contemporáneo en inglés 

 

 
MEDIDAS DO CENTRO 

 

Relacionado cos aspectos académicos sinalados, reparamos noutros que tamén 
consideramos importantes para o desenvolvemento do decreto e que dependen da boa 
vontade e da colaboración de todos/as os/as membros do centro. Así, cremos que sería 
aconsellable que houbera un xornal en galego na sala de profesores e na biblioteca. 
Poderíase engadir un xornal como Galicia hoxe, ou revistas como A nosa terra, e mesmo 
algún dicionario, á prensa xa existente na sala de profesores e na biblioteca. Tamén se 
podería contar con algunha publicación gratuíta coma De luns a venres. Neste caso e, tendo 
en conta que a súa adquisición ten unas zonas de distribución específicas, poderían ser 
recollidas por algún compañeiro/a que viva preto desa zona. 

 
Por outra banda, consideramos que se debera de coidar máis a produción de textos orais 

e escritos. Neste sentido habería que prestar especial atención aos escritos en galego, 
procurando que se adapten á normativa existente e contando de antemán coa colaboración 
dos/as membros do EDLG e cos/coas membros encargados/as da redacción do Proxecto 
Lingüístico para resolver calquera dúbida que puidera afectar á súa elaboración. Coherente 
con esta liña sería o uso da lingua galega nas reunións que se leven a cabo no centro, tales 
como claustros ou CCP, pois cremos que a recuperación dunha lingua pasa por restablecer 
ámbitos de uso e que os actos públicos poden axudar a acadar este propósito de xeito 
especial. 

 
Continuando coa liña sinalada, poderíanse intentar outras actuacións relacionadas co 

trato diario co alumnado e os seus pais e nais. Sería conveniente o uso do galego nas 
comunicacións telefónicas e tamén nas xestións feitas a través da secretaría do centro e da 
conserxería. 

 
Amais do xa exposto, poderiamos engadir a difusión dos sistemas operativos dos 

ordenadores do centro en galego, así como a promoción de páxinas web na nosa lingua. 
 

Somos conscientes de que estes obxectivos só se poden levar a cabo coa axuda de 
todos/as os/as membros do centro polo que agradecemos de antemán a colaboración 
prestada. 
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ANEXO I 
 

Distribución das linguas galega e castela nas materias de ESO 
 

 
Materia 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Ciencias da natureza 
Bioloxía e Xeoloxía 

4 (gal) 3 (gal) 2 (gal) 3 (gal) 

Ciencias Sociais 
Xeografía e Historia 

3 (gal) 3 (gal) 3 (gal) 3 (gal) 

Educación Física 2 (cast) 2 (cast) 2 (cast) 2 (cast) 
Valores éticos 1 (gal) 1 (gal) 1 (gal) 1 (gal) 

Educación plástica e visual 2 (cast)  2 (cast) 3 (gal) 
Física – Química  3 (cast) 2 (cast) 3 (cast) 
Ciencias Aplicadas    3 (cast) 
Lingua Galega e literatura 4 (gal) 3 (gal) 3 (gal) 3 (gal) 
Lingua Castelá e literatura 4 (cast) 3 (cast) 3 (cast) 3 (cast) 
Inglés 3 (ing) 3 (ing) 3 (ing) 3 (ing) 
2ª Lingua estranxeira Francés 2 (fra) 2 (fra) 2 (fra) 3 (fra) 
Matemáticas 5 (cast) 5 (cast) 4 (cast) 3 (cast) 
Música  2 (gal) 2 (gal) 3 (cast) 
Tecnoloxía – (as)  3 (cast) 2 (cast) 3 (cast) 
Informática    3 (cast) 

Latín    3 (gal) 
Economía    3 (gal) 

Relixión 1 (gal) 1 (gal) 1 (gal) 1 (gal) 
Reforzo lingua Galega 1 (gal)    

Programación 1 (gal)    

Optativa 
Obradoiro de iniciativas emprendedoras 
Cultura clásica 
Cultura Científica 
Artes escénicas 

  
 

1 (gal) 

 
 

2 (gal) 

 
 

3 (gal) 

Titoría 1 (gal) 1 (gal) 1 (gal) 1 (gal) 
Total horas en Galego 16 15 14 23 

Total horas en Castelá 14 16 15 23 
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Distribución das linguas galega e castelá nas materias de 
1º Bacharelato 

 

 
 Materia Número 

de horas 
Lingua 

 Lingua Castelá e Literatura 3 Castelá 
Lingua Galega e Literatura 3 Galego 
Lingua estranxeira 3 Inglés/francés 
Filosofía 3 Galego 
Educación Física 2 Castelá 
Relixión / Comentario de textos 1 Galego 

P
R

O
P

IA
S

 D
E

 
M

O
D

A
L

ID
A

D
E

 

Matemáticas I 4 Castelá 
Física/Química 4 Castelá 
Debuxo Técnico I 4 Castelá 
Bioloxía e Xeoloxía 4 Galego 

Hª do Mundo Contemporáneo 4 Castelá 
Grego I 4 Galego 
Latín I 4 Galego 
Matemáticas aplicadas ás CC. SS I 4 Castelá 
Economía 4 Galego 
Literatura Universal (*) 4 Castelá / Galego 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación (TICs) I 

2 Galego 

2ª Lingua estranxeira 2 Francés 

Cultura Científica 2 Galego 
Linguaxe e práctica musical 3 Castela 
Debuxo Artístico I 3 Castelá 
Tecnoloxía Industrial I 3 Galego 

Anatomía aplicada 3 Castelá 
 

(*) A lingua de dependerá do departamento que a imparta (Lingua Castelá ou Lingua 
Galega) 
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Distribución das linguas galega e castelá nas materias de 
2º Bacharelato 

 

 
 

Materia 
Número 
de horas 

Lingua 

C
O

M
Ú

N
S

 

Historia de España 3 Galego 
Lingua Castelá e Literatura 3 Castelá 
Lingua Galega e Literatura 3 Galego 
Lingua estranxeira 3 Inglés / Francés 
Historia da Filosofía 3 Castelá 
Relixión / Comentario de textos 1 Galego 

P
R

O
P

IA
S

 D
E

 M
O

D
A

L
ID

A
D

E
 

 
O

P
T

A
T

IV
A

S
 

Matemáticas 4 Castelá 
Física 4 Galego 
Debuxo Técnico II 4 Castelá 
Bioloxía 4 Castelá 

Xeoloxía 4 Castelá 
Química 4 Galego 
Grego II 4 Galego 
Latín II 4 Galego 
Historia Arte 4 Castelá 
Literatura Universal 4 Castelá 
Matemáticas aplicadas ás CC. SS  II 4 Castelá 
Economía empresa 4 Galego 

Xeografía 4 Galego 
2ª Lingua estranxeira 3 Francés / Inglés 
CC da terra e do Medioambiente 3 Castelá 
Debuxo Artístico II 3 Castelá 
Fundamentos da Administración e Xestión 3 Galego 
Tecnoloxía Industrial II 3 Galego 
Historia da Música e da Danza 3 Galego 

Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación (TICs) II 

3 Galego 
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Distribución das linguas galega e castelá nos módulos dos 
Ciclos medio e superior 

 
 
 

Módulo LINGUA 

1º CICLO MEDIO  

Técnica contable Galega 

Operacións Auxiliares de Xestión e tesourería Galega 

Tratamento informático Castelá 

Inglés Inglés 

Operación administrativa de Compraventa Galega 

FOL Castelá 

2º CICLO MEDIO  

Tratamento da documentación contable Galega 

Empresa na aula Castelá 

Comunicación Empresarial e atención a clientela Galega 

Empresa e administración Galega 

Operacións administrativas de Recursos Humanos Castelá 

1º CICLO SUPERIOR  

Xestión da documentación xurídica e empresarial Castelá 

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa Castelá 

Proceso integral da actividade comercial Galega 

Ofimática e proceso da información Galega 

Comunicación e atención a clientela Galega 

FOL Castelá 

Inglés Inglés 

2º CICLO SUPERIOR  

Xestión de recursos humanos Galega 

Xestión financiera Galega 

Contabilidade e fiscalidade Castelá 

Xestión loxística e comercial Galega 

Simulación empresarial Castelá 

 


