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INTRODUCIÓN 

 
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. 

 

Como ben se reflicte no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galicia, as linguas constitúen un elemento básico de 

identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión dunha 

comunidade. Di no Capítulo II con respecto ao uso do galego no ensino: 

 

Artigo 3.- A Lingua na Administración Educativa 

 

1. Na Administración educativa de Galicia e nos centros de ensino sostidos con 

fondos públicos utilizarase, con carácter xeral, a lingua galega e fomentarase o 

seu uso oral e escrito, tanto nas relacións mutuas e internas como nas que 

manteñan coas administracións territoriais e locais galegas e coas demais 

entidades públicas e privadas de Galicia, sen que iso supoña unha restrición 

dos dereitos do persoal docente.. 

 

2. As programacións e outros documentos didácticos das materias de lingua 

redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva. 

 

3. Nas actuacións administrativas de réxime interno dos centros docentes 

indicados no punto 1 deste artigo, como actas, comunicados e anuncios, 

usarase, con carácter xeral, a lingua galega, agás no referido a comunicacións 

con outras comunidades autónomas e cos órganos da Administración do Estado 

radicados fóra da comunidade autónoma, en que utilizará o castelán...” 

 

O Decreto 79/2010 recolle, no seu artigo 14.1, o seguinte: “Cada centro, 

dentro do seu Proxecto Educativo, elaborará o seu Proxecto Lingüístico, 

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, 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. 

 

c) Nos centros que imparten formación profesional específica, ensinanzas 

artísticas e deportivas, e ensinanzas de persoas adultas, os procedementos 

que aseguren que o alumnado acade a competencia lingüística propia do 

nivel en ambas as dúas linguas oficiais. 

 

 

d) Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro para o 

fomento da lingua galega.” 

 

4.- Un dos obxectivos establecidos pola Lei para o sistema educativo galego é 

garantir a todo o alumnado a capacidade para utilizar as dúas linguas oficiais 

de Galicia (galego e castelán) cando remate o ensino obrigatorio. A este 

imperativo legal uniuse nos últimos anos o obxectivo de traballar tamén a 

aprendizaxe dunha ou dúas linguas estranxeiras e acadar un nivel mínimo de 

competencia lingüística nas mesmas. 

 

Os idiomas ocupan un lugar prioritario no programa educativo. A importancia 

que na actualidade se lle dá á competencia e ao coñecemento lingüístico 

radica non só nas capacidades de comunicación que nos permite, senón tamén 

na validez para que cada individuo asimile o aprendido e para desenvolver o 

pensamento. 

 

A lingua, ademais de materia, é unha ferramenta fundamental para o 

desenvolvemento, a compilación e a organización do coñecemento, así como 

para comunicar, oralmente e por escrito, ese coñecemento en calquera ámbito. 

Así atopámonos ante un dos piares fundamentais do Proxecto Educativo dun 

centro educativo. É necesario tomar decisións fundamentais. Por unha banda, 

os idiomas que se pretenden ensinar, o modo en que se van ensinar e a 

metodoloxía que se vai empregar; trátase de unificar esforzos para que as 

estratexias traballadas nunha lingua sexan válidas para o resto. A consecución 

e mellora dos obxectivos lingüísticos non son responsabilidade única do 

profesorado de linguas. Cada cal desde a materia debe responsabilizarse 

do proceso de asimilación dun idioma por parte do alumnado. En 

consecuencia, quen cumpre funcións educativas desde calquera área debería 

ser profesor e profesora de Lingua. 

 

Ademais é necesario desenvolver actitudes positivas de uso. Pode afirmarse 

que o entorno castelanfalante que impera en moitos ámbitos da sociedade non 

favorece que o traballo do ensino en galego dea tódolos froitos apetecidos. Por 

iso, é imprescindíbel habilitar outras medidas que fortalezan o uso da nosa 

lingua. Trátase de que cada centro educativo analice cales son as medidas 



máis convenientes para incrementar a presenza e o uso do galego. Trátase, así 

mesmo, de adecuar ámbitos e espazos para garantir o uso das dúas linguas 

oficiais, tanto para o alumnado como para o profesorado, pais/nais, persoal non 

docente,... 

 

Así mesmo, como expoñiamos máis arriba, o interese por potenciar a 

aprendizaxe das linguas estranxeiras debe ser un eixe irrenunciable do noso 

Proxecto Educativo e como tal debe quedar reflectido no Proxecto Lingüístico 

do noso centro. 

 

5.- Finalmente, a dirección do centro, coa colaboración do profesorado e do resto 

do persoal, está comprometida coa tarefa de que todo documento, 

administrativo ou doutra índole, non conteña unha linguaxe que poida ser 

considerada sexista ou discriminatoria, tal como figura na introdución do 

Decreto 79/2010. 

 

Por outra banda, o devandito decreto para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia (que, á vez, se basea e recolle a lexislación reguladora 

do mesmo: artigo 3 da Constitución, artigo 5 do Estatuto de Autonomía, Lei 

3/1983 de Normalización Lingüística, Decreto 247/1995 para a súa aplicación 

ao ensino en lingua galega, Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do 

2004), recolle as materias que deben ser impartidas en galego nas 

diferentes etapas educativas. E así: 

 

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 curso 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 anos escolares. 

 

Artigo 9º.- Formación profesional específica, ensinanzas artísticas e 

deportivas. 

 

1. 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 alumno acade a competencia lingüística propia do nivel nas 

dúas linguas oficiais. 

 

2. En todos os módulos garantirase que o alumno coñeza o vocabulario 

específico nas dúas linguas oficiais.” 

 

6.- Así mesmo o decreto 79/2010 regula no seu artigo 18 a exención da 

cualificación das probas de lingua galega: O alumnado que se incorpore ao 

sistema educativo de Galicia no 3º ciclo de educación primaria, en educación 

secundaria obrigatoria ou en bacharelato, procedentes doutras comunidades 

autónomas ou dun país estranxeiro, poderá obter a exención da cualificación 

das probas de avaliación da materia de Lingua Galega durante dous cursos 

académicos. 

 

A aquel alumnado que non teñan exención da lingua galega ou que non teñan 

o suficiente dominio das linguas (art. 14.1 b) organizaránselles unhas clases de 

apoio e reforzo de lingua galega por parte do Departamento de Orientación e a 

Xefatura de Estudos para que poidan seguir con aproveitamento as ensinanzas 

que se lles imparten. 

 

O presente documento baséase na normativa vixente, tendo como principais 

referentes legais os que seguen: 

 

Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística. 

 

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

universitario de Galicia. 

 

 

 



Instrución 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 tema. 

 

 

Localización do centro 
 

O IES As Mariñas é un centro público que iniciou a súa actividade no curso 1977-78. 

O Alumnado que cursa no noso Centro procede das poboacións periféricas, e nunha 

gran parte de fóra do Concello, desprazándose dende lugares situados a máis de 35 

km. Unha parte de alumnos e alumnas que cursan bacharelato no centro continúan 

os seus estudos no IES As Mariñas, nos ciclos formativos, principalmente o de 

Administración e Finanzas, Electricidade ou Automoción. Por outra parte, un número 

importante deste alumnado manifesta interese en seguir estudos universitarios en 

carreiras para as que teñen acceso directo. 

O Alumnado que cursa ESO procede en gran número do CEIP de Oza, CEIP 

de Cesuras e CEIP de Aranga. Tamén este ano segue aumentando a demanda de 

alumnos e alumnas da contorna do centro que veñen facer aquí os estudos de 

bacharelato procedentes de distintos centros nos que fixeron a ESO ou bacharelato. 

En realidade, contando os ciclos de Formación Profesional,  recibimos alumnos de 

ata 32 concellos diferentes de Galicia. 

 

 

A situación sociolingüística 

 
Dadas as características do noso centro, con maioría do alumnado procedente do 

rural, parece lóxico que a atención e potenciación da lingua galega sexa unha das 

cuestións prioritarias. 

 

Para determinar a situación lingüística do centro, o Equipo que elaborou o Proxecto 

Lingüístico do Centro (no curso 2007/2008), considerou pertinente recoller 

Información de toda a comunidade educativa a través dunhas enquisas que foron 

tomadas con algunhas modificacións das Guías Prácticas para a Planificación 

Lingüística nos Centros Educativos que enviou aos centros a Secretaría Xeral de 

Política Lingüística. 

 

Como resultado destas enquisas bastante completas e da propia observación 

directa, podemos concluír que unha gran maioría do noso alumnado é galegofalante. 



Ademais, aquel alumnado que é castelanfalante, comprende sen ningunha dificultade 

a lingua galega.  

 

Nos últimos anos recibimos alumnos doutros países e doutras comunidades 

autónomas, dado que estamos a falar dunha zona onde está medrando a poboación 

de fóra que se asenta nestas parroquias. 

 

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

alumno/a cando se matriculan en, é o seguinte: 
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REPARTO DE HORAS 
  

32 horas 

semanais 1º ESO LINGUA 

4 Bioloxía e Xeoloxía GALEGO 

3 Ciencias sociais, xeografía e historia GALEGO 

4 Lingua galega e literatura GALEGO 

4 Lingua castelá e literatura CASTELÁN 

5 Matemáticas CASTELÁN 

3 
Inglés 

INGLÉS 
GALEGO 

2 Educacion física CASTELÁN 

1 Relixión CASTELÁN 

1 Valores éticos GALEGO 

2 Educacion plástica, visual e audiovisual GALEGO 

2 Francés FRANCÉS 

2 
Alumnos exentos de 2ª L.E. (Francés) 

GALEGO 
CASTELÁN 

1 Obradoiro de linguas CASTELÁN 

1 Titoría  

 
 
 
 
 
 



32 horas 

semanais 2º ESO LINGUA 

3 Física e química CASTELÁN 

3 Ciencias sociais, xeografía e historia GALEGO 

3 Lingua castela e literatura  CASTELÁN 

3 Lingua galega e literatura GALEGO 

5 Matemáticas CASTELÁN 

3 Inglés 
INGLÉS 

GALEGO 

2 Educación física CASTELÁN 

1 Relixión CASTELÁN 

1 Valores éticos GALEGO 

2 Música CASTELÁN 

2 Francés 
FRANCÉS 
CASTELÁN 
GALEGO 

2 Alumnos exentos de 2ª L.E. (Francés) 
GALEGO 

CASTELÁN 

3 Tecnoloxía CASTELÁN 

1 Obradoiro de linguas CASTELÁN 

 1  Titoría (2º ESO) GALEGO 

 

32 horas 

semanais 3º ESO LINGUA 

2 Bioloxía e xeoloxía GALEGO 

2 Física e química CASTELÁN 

3 Ciencias sociais, xeografía e historia GALEGO 

3 Lingua galega e literatura GALEGO 

3 Lingua castelá e literatura CASTELÁN 

4 Matemáticas orientadas ás ensinanzas acdémicas CASTELÁN 

4 Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas CASTELÁN 

3 
Inglés 

INGLÉS 
GALEGO 

2 Educacion física CASTELÁN 

1 Relixión CASTELÁN 

1 Valores éticos CASTELÁN 

2 Cultura clásica GALEGO 

2 Educacion plástica, visual e audiovisual GALEGO 

2 Música CASTELÁN 

2 Francés 
FRANCÉS 
CASTELÁN 
GALEGO 

2 Tecnoloxía CASTELÁN 

1 Titoría (3º ESO) GALEGO 

 



32 horas 

semanais 4º ESO LINGUA 

3 Bioloxía e xeoloxía GALEGO 

3 Física e química CASTELÁN 

3 Ciencias sociais, xeografía e historia GALEGO 

3 Lingua galega e literatura GALEGO 

 3  Lingua castelá e literatura CASTELÁN 

 4  Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas CASTELÁN 

 4  Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas CASTELÁN 

 3  
Inglés 

INGLÉS 
CASTELÁN 
GALEGO 

3 Economía GALEGO 

3 Latín CASTELÁN 

3 
Ciencias aplicadas a actividade profesional 

GALEGO 
CASTELÁN 

3 Iniciación a actividade emprendedora e empresarial GALEGO 

3 Tecnoloxía CASTELÁN 

 2  Educacion física CASTELÁN 

1 Relixión CASTELÁN 

1 Valores éticos GALEGO 

3 Cultura clásica GALEGO 

3 Educacion plástica, visual e audiovisual CASTELÁN 

3 Música CASTELÁN 

3 Francés 
FRANCÉS 
CASTELÁN 
GALEGO 

3 Filosofía CASTELÁN 

3 Tecnoloxía da información e da comunicación CASTELÁN 

1 Titoría 4º ESO  

 

 

32 horas 

semanais ESA ADULTOS LINGUA 

 ESA 1-2  

8 Ámbito de comunicación 
INGLÉS 

CASTELÁN 
GALEGO 

8 Ámbito científico - Tecnolóxico CASTELÁN 

3 Ámbito social 
GALEGO 

CASTELÁN 

1 Titoría  

   

 ESA 3-4  

7 Ámbito de comunicación 
INGLÉS 

CASTELÁN 
GALEGO 



8 Ámbito científico - Tecnolóxico CASTELÁN 

4 Ámbito social 
GALEGO 

CASTELÁN 

1 Titoría  
 

 

 

32 horas 

semanais 1º BACHARELATO H + T LINGUA 

3 Filosofía  CASTELÁN 

3 Lingua galega e literatura I GALEGO 

3 Lingua castelá e literatura I CASTELÁN 

4 Matemáticas I CASTELÁN 

3 Inglés 
INGLÉS 

GALEGO 
CASTELÁN 

4 Bioloxia e xeoloxía GALEGO 

4 Debuxo técnico I GALEGO 

4 Física e química CASTELÁN 

4 Latín I GALEGO 

4 Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I CASTELÁN 

4 Economía GALEGO 

4 Grego I CASTELÁN 

4 Historia do mundo contemporaneo GALEGO 

4 Literatura Universal CASTELÁN 

2 Educación física CASTELÁN 

2 Cultura científica GALEGO 

3 Linguaxe e práctica musical CASTELÁN 

1 Relixión CASTELÁN 

2 Segunda lingua extranxeira: Francés 
FRANCÉS 
CASTELÁN 
GALEGO 

3 Tecnoloxía industrial I CASTELÁN 

2 Tecnoloxía da información e da Comunicación CASTELÁN 

1 Obradoiro de linguas GALEGO 

3 Anatomía Aplicada CASTELÁN 

 

 

 

32 horas 

semanais 2º BACHARELATO H + T  LINGUA 

3 Lingua galega e literatura II GALEGO 

3 Lingua castelá e literatura II CASTELÁN 

4 Matemáticas II CASTELÁN 

3 Inglés 
INGLÉS 

CASTELÁN 
GALEGO 



4 Debuxo técnico II CASTELÁN 

3 Historia de España CASTELÁN 

4 Bioloxía GALEGO 

4 Física CASTELÁN 

4 Química CASTELÁN 

4 Latín II CASTELÁN 

4 Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II CASTELÁN 

4 Grego II CASTELÁN 

4 Economía de empresa CASTELÁN 

4 Xeografía GALEGO 

4 Historia da arte CASTELÁN 

4 Historia da filosofía CASTELÁN 

1 Relixión CASTELÁN 

3 Tecnoloxía industrial I CASTELÁN 

3 Tecnoloxía da información e da Comunicación CASTELÁN 

3 Fundamentos de administración e xestión CASTELÁN 

3 Psicoloxía CASTELÁN 

2 Literatura Galega do século XX GALEGO 

2 Métodos estatísticos e numéricos CASTELÁN 

2 Ética e filosofía do dereito CASTELÁN 

1 Obradoiro de linguas 
GALEGO 

CASTELÁN 

4 Xeoloxía GALEGO 

3 Ciencias da Terra e do Medioambiente GALEGO 

 

 

32 horas 

semanais 1º BACHARELATO ADULTOS LINGUA 

3 Filosofía  CASTELÁN 

3 Lingua galega e literatura I GALEGO 

3 Lingua castelá e literatura I CASTELÁN 

4 Matemáticas I GALEGO 

3 Inglés 
INGLÉS 

GALEGO 
CASTELÁN 

4 Bioloxia e xeologia GALEGO 

4 Debuxo técnico I CASTELÁN 

4 Física e química CASTELÁN 

4 Latín I CASTELÁN 

4 Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I GALEGO 

4 Economía CASTELÁN 

4 Grego I CASTELÁN 

4 Historia do mundo contemporáneo CASTELÁN 

4 Literatura Universal CASTELÁN 

2 Educación física CASTELÁN 

2 Cultura científica GALEGO 

1 Relixión CASTELÁN 



2 Tecnoloxía da información e da Comunicación CASTELÁN 

 

32 horas 

semanais 2º BACHARELATO ADULTOS LINGUA 

3 Lingua galega e literatura II GALEGO 

3 Lingua castelá e literatura II CASTELÁN 

4 Matemáticas II GALEGO 

3 Inglés 
INGLÉS 

GALEGO 
CASTELÁN 

4 Debuxo técnico II CASTELÁN 

3 Historia de España CASTELÁN 

4 Bioloxía GALEGO 

4 Física CASTELÁN 

4 Química CASTELÁN 

4 Latín II CASTELÁN 

4 Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II GALEGO 

4 Grego II CASTELÁN 

4 Economía de empresa CASTELÁN 

4 Xeografía CASTELAN 

4 Historia da arte CASTELÁN 

4 Historia da filosofía CASTELÁN 

1 Relixión CASTELÁN 

3 Tecnoloxía da información e da Comunicación II CASTELÁN 

3 Psicoloxía CASTELÁN 

3 Ciencias da terra e do medio ambiente GALEGO 

 

 

32 horas 

semanais 

FP BÁSICA SERVIZOS 

ADMINISTRATIVOS 
LINGUA 

 1º CURSO  

1 Titoría 
GALEGO 

CASTELÁN 

7 MP3001. Tratamento informático de datos CASTELÁN 

6 MP3003. Técnicas administrativas básicas. CASTELÁN 

5 MP3004. Arquivamento e comunicación GALEGO 

6 MP3009. Ciencias aplicadas I CASTELÁN 

7 MP3011. Comunicación e sociedade I. 
GALEGO, 

CASTELÁN, 
INGLÉS 

 2º CURSO  

1 Titoría  

10 MP3002. Aplicacións básicas de ofimática. GALEGO 

3 MP3005. Atención á clientela. GALEGO 

5 MP3006. Preparación de pedidos e venda de produtos GALEGO 

7 MP3010. Ciencias aplicadas II 
GALEGO 

CASTELÁN 



6 MP3012. Comunicación e sociedade II 
GALEGO, 

CASTELÁN, 
INGLÉS 

 

 

 

35 horas 

semanais C.M. XESTIÓN ADMINISTRATIVA LINGUA 

 1º CURSO  

6 MP0156. Inglés INGLÉS 

5 MP0438. Operac. administrativas da compravenda 
GALEGO 

CASTELÁN 

10 MP0440.Tratamento informático da información GALEGO 

5 MP0441.Técnica contable GALEGO 

6 
MP0448.Operac. auxiliares de xestión de tesouraría. 

GALEGO 
CASTELÁN 

4 MP0449 Formación e orientación laboral. CASTELÁN 

 2º CURSO  

 7 MP0437. Com.  empresarial e atención á clientela. GALEGO 

 7 
MP0439.Empresa e Administración 

GALEGO 
CASTELÁN 

7 MP0442. Oper.  administrativas de recursos humanos GALEGO 

6 MP0443. Tratamento da documentación contable 
GALEGO 

CASTELÁN 

9 MP0446.Empresa na aula 
GALEGO 

CASTELÁN 
 

 

 

 

35 horas 

semanais C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS LINGUA 

 1º CURSO  

6 MP0179. Inglés. INGLÉS 

3 MP0647. Xestión da docum.  xurídica e empresarial. 
GALEGO 

CASTELÁN 

3 MP0648. Rec. humanos e respon. social corporativa. 
GALEGO 
INGLÉS 

9 MP0649. Ofimática e proceso da información. GALEGO 

5 MP0650. Proceso integral da actividade comercial 
GALEGO 

CASTELÁN 

6 MP0651. Comunicación e atención á clientela. GALEGO 

4 MP0658. Formación e orientación laboral. CASTELÁN 

 2º CURSO  

6 MP0652. Xestión de recursos humanos 
GALEGO 

CASTELÁN 

7 MP0653. Xestión financeira. GALEGO 

9 MP0654. Contabilidade e fiscalidade 
GALEGO 

CASTELÁN 



6 MP0655. Xestión loxística e comercial 
GALEGO 

CASTELÁN 

8 MP0656. Simulación empresarial. 
GALEGO 

CASTELÁN 
 

 

 

35 horas 

semanais 

FP BÁSICA MANTEMENTO DE 

VEHÍCULOS 
LINGUA 

 1º CURSO  

6 MP3009. Ciencias aplicadas I. 
GALEGO 

CASTELÁN 

7 MP3011. Comunicación e sociedade I 
GALEGO, 

CASTELÁN, 
INGLÉS 

6 MP3043. Mecanizado e soldadura GALEGO 

7 MP3044. Amovibles 
GALEGO 

CASTELÁN 

5 MP3045. Preparación de superficies 
GALEGO 

CASTELÁN 

1 Titoría  

 2º CURSO  

6 MP3012. Comunicación e sociedade II. 
GALEGO, 

CASTELÁN, 
INGLÉS 

7 MP3019. Ciencias aplicadas II. 
GALEGO 

CASTELÁN 

7 MP3046. Electricidade do vehículo. 
GALEGO 

CASTELÁN 

11 MP3047. Mecánica do vehículo GALEGO 

1 Titoría  

 

 

 

35 horas 

semanais 

C.M. ELECTROMECÁNICA DE 

VEHÍCULOS 
LINGUA 

 1º CURSO  

4 MP0260. Mecanizado básico 
GALEGO 

CASTELÁN 

5 MP0452. Motores. GALEGO 

8 MP0454. Circuítos de fluídos, suspensión e dirección. GALEGO 

7 
MP0455. Sistemas de transmisión e freada 

GALEGO 
CASTELÁN 

8 MP0456. Sistemas de carga e arranque 
GALEGO 

CASTELÁN 

4 MP0459. Formación e orientación laboral CASTELÁN 

 2º CURSO  

14 MP0453. Sistemas auxiliares do motor. GALEGO 

10 MP0457. Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo. GALEGO 



CASTELÁN 

9 MP0458. Sistemas de seguridade confortabilidade GALEGO 

3 MP0460. Empresa e iniciativa emprendedora GALEGO 

 

 

 

 

 

 

 

35 horas 

semanais C.S. AUTOMOCIÓN LINGUA 

 1º CURSO  

9 MP0291. Sist. Eléc., e de segurid.  e confortabilidade GALEGO 

10 MP0293. Mot. térmicos e os seus sistemas auxiliares GALEGO 

8 MP0294. Elementos amovibles e fixos non estruturais.  
GALEGO 

CASTELÁN 

5 MP0297. Xest. e loxíst. do mantemento de vehículos 
GALEGO 

CASTELÁN 

4 MP0299. Formación e orientación laboral CASTELÁN 

 2º CURSO  

12 MP0292. Sist. de transm. de forzas e trens de rodaxe GALEGO 

11 MP0295. Tratamento e recubrimento de superficies.  GALEGO 

7 MP0296. Estruturas do vehículo 
GALEGO 

CASTELÁN 

3 MP0309. Técnicas de comunicación e de relacións 
GALEGO 

CASTELÁN 

3 MP0300. Empresa e iniciativa emprendedora GALEGO 

 

 

 

35 horas 

semanais 

C.M. INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E 

AUTOMÁTICAS 
LINGUA 

 1º CURSO  

8 MP0232. Automatismos industriais CASTELÁN 

4 MP0233. Electrónica. GALEGO 

8 MP0234. Electrotecnia CASTELÁN 

12 MP0235. Instalacións eléctricas interiores. CASTELÁN 

4 MP0241. Formación e orientación laboral CASTELÁN 

 2º CURSO  

9 MP0236. Instalacións de distribución. GALEGO 

7 MP0237. Inf. comúns de telec. en vivendas e edificios GALEGO 

7 MP0238. Instalacións domóticas. CASTELÁN 

3 MP0239. Instalacións solares fotovoltaicas. GALEGO 

7 MP0240. Máquinas eléctricas GALEGO 

3 MP0242. Empresa e iniciativa emprendedora GALEGO 

 



35 horas 

semanais 

C.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS 

E AUTOMATIZADOS 
LINGUA 

 1º CURSO  

7 MP0517. Proc. en inst. de infr. comúns de telecomun. GALEGO 

9 MP0518. Téc. e procesos en instalacións eléctricas CASTELÁN 

8 MP0520. Sistemas e circuítos eléctricos CASTELÁN 

8 MP0521. Téc. e procesos en inst. domóticas e aut. GALEGO 

4 MP0527. Formación e orientación laboral CASTELÁN 

 2º CURSO  

6 MP0519. Documentación técnica en inst. eléctricas GALEGO 

7 MP0522. Desenvol. de redes eléc. e centros de transfor. GALEGO 

8 MP0523. Configuración de inst. domóticas e aut. GALEGO 

8 MP0524. Configuración de instalacións eléctricas GALEGO 

3 MP0528. Empresa e iniciativa emprendedor GALEGO 

4 MP0602. Xestión da montaxe e do mant. de inst. eléc. CASTELÁN 
 

 
 

 

OBXECTIVOS 
 
Traballar cara a consecución dunha boa competencia nas dúas linguas oficiais. 

 

Que utilicen indistintamente a lingua galega e a lingua castelá. 

 

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

se leven a cabo no Centro. 

 

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 de coñecemento das 

mesmas. 

 

Manter informada á comunidade educativa de acontecementos vinculados coa 

cultura galega na zona: exposicións, festexos, revistas , concursos... 

 

Dotar ao centro dos materiais curriculares axeitados para o coñecemento da lingua 

e cultura galegas. 

 



Facilitar a asistencia ao colexio de ilustradores, escritores, contacontos, grupos 

teatrais e de música tradicional, ou persoeiros relevantes da escena pública, que 

promovan a lingua e cultura galegas. 

 

Dotar á biblioteca e ás 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 todos os 

membros da comunidade educativa. 

 

Posibilitar a integración do alumnado que non posúa coñecemento suficiente da 

lingua predominante, atendendo 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 ás familias no proceso dinamizador e normalizador. 

 

Promocionar as festas tradicionais galegas. 

 

Promover o coñecemento da contorna inmediata: características do medio natural, 

historia, arte, xeografía … 

 

Que incorporen o gusto polo coñecemento doutras linguas e unha 

disposición de respecto e tolerancia fronte a outras realidades culturais 

diferentes á propia. 

 

 Que, ao rematar o bacharelato, se expresen correctamente en tres ou 

catro linguas: galego, castelán, inglés e francés. 

 

 Que aprecien e valoren as linguas, gozando igualmente da utilización 

de todas e estean abertos á aprendizaxe doutras novas. 

 

ACTIVIDADES 
 
Emprego da lingua galega en rótulos, carteis, anuncios, comunicados, avisos, 

páxina web, blogs ... 



 

Realización de investigacións sobre historia, lendas, patrimonio etnográfico 

da nosa contorna. 

 

Información ao profesorado en xeral sobre lugares de interese na nosa contorna 

e programar visitas para estes. 

 

Visita a lugares de interese da comarca programando algunha 

excursión anual, atendendo ao interese paisaxístico, artístico, 

etnográfico, cultural e mesmo económico. 

 

Revisión e corrección de comunicados, cartas e documentación xeral por parte do 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega, cando así o requira o equipo directivo, 

ANPA, titores/as... co fin de adaptalos á normativa oficial. 

 

Divulgación entre o profesorado o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e o resto da lexislación. 

 

Participación en concursos literarios (tanto a nivel escrito como orais) 

organizados dentro e fóra do centro, que promocionen a lingua galega. 

 

Asistencia a concertos didácticos e obras de teatro que promocionen o uso do 

galego. 

 

Recuperación de expresións, palabras e actividades populares de interese. 

 

Promoción de visitas ao centro de intelectuais de calquera disciplina que fagan 

visible as posibilidades científicas, artísticas, sociais e mesmo políticas da lingua 

galega. 

 

 Promoción e realización de actividades de natureza oral por parte dos propios 

nenos, os os seus pais ou os avós. 

 

Ampliación dos fondos da biblioteca, procurando unha literatura en galego 

atractiva para o alumnado. 

 

Adquisición de dicionarios bilingües, ortográficos, de sinónimos … e de 

gramáticas e léxico galego e doutras linguas. 

 

Realización de actividades en galego utilizando distintos programas 

informáticos. 

 

Continuar actualizando a páxina web do colexio, informando nesta sobre 

aspectos da dinamización e normalización lingüística así como doutras linguas. 



 

O fomento das linguas estranxeiras no noso Centro estase a realizar coa posta 

en marcha dos seguintes proxectos: Seccións bilingües. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 
 
HUMANOS 

 

Todo o profesorado do centro.  

Colaboración con: 

ANPA. 

Concellería de Educación, Cultura e Normalización Lingüística do concello. 

Dirección Xeral de Política Lingüística. 

Outros centros educativos da zona e outros equipos da dinamización da 

lingua galega. 

Persoal non docente. 

 

MATERIAIS 

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

de consulta, enciclopedias … 

 Bibliotecas de aula. 

 Ordenador, proxector e pantalla con internet en todas as aulas. 

 Aula de informática con ordenadores e con conexión a Internet, 

canón, encerado dixital … 

 Taboleiro de anuncios. 

 Material achegado por distintas institucións sobre dinamización e 

normalización lingüística e promoción da lingua e cultura galega. 

 

 

 

 

 
  

LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR 

NAS ÁREAS 
 
Na nosa contorna galego falante o reto segue a ser que os alumnos consoliden 



unha competencia plena na súa lingua materna, non abandonen o seu uso e que 

acaden unha boa competencia a nivel oral e escrito. Así mesmo é fundamental que 

adquiran tamén unha competencia plena na outra lingua oficial, tanto a nivel oral 

como escrito. 

 

Consideramos ademais que na dinámica diaria de clase das linguas estranxeiras, a 

introdución da lingua de referencia na tradución debe ser inicialmente a lingua galega, 

no plano oral e na escrita. 

 

 

LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR 

NAS PROGRAMACIÓNS 
 
Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galicia, as programacións e outros documentos didácticos 

das materias de lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva. Como 

lingua alternativa no caso das linguas non oficiais da Comunidade, propoñemos o uso 

da lingua galega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA 

O CORRECTO USO 

LINGÜÍSTICO E PARA O ALUMNADO 



CON INSUFICIENTE DOMINIO 

DAS LINGUAS 
 
O presente apartado abrangue aquelas medidas de carácter organizativo e 

curricular que sexa preciso desenvolver no caso de alumnos/as que presenten un 

déficit lingüístico ou insuficiente dominio das linguas. 

 

O primeiro elo na detección de necesidades é o/a profesor/a titor/a en coordinación 

co profesorado de linguas, que a partir da avaliación inicial e continua, identificará as 

necesidades existentes e aplicará as medidas preventivas e de axuste ordinario ao 

seu alcance. Cando a valoración de necesidades desborde as posibilidades do/a 

titor/a, este acudirá ao Departamento de Orientación que levará a cabo a preceptiva 

avaliación psicopedagóxica regulada na Orde do 31 de outubro de 1996. 

 

 

 

A partir da detección e valoración inicial das necesidades organizaranse os apoios e 

estableceranse as medidas pertinentes, tanto de apoio en aula por parte dos 

profesores teñan horas dispoñibles como do profesor/a de Pedagoxía Terapéutica ou 

Audición e Linguaxe se fora preciso. 

 

Subliñar que no caso do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

o ensino desenvolverase na súa lingua materna, sen prexuízo de que 

progresivamente 

poidan aprender a segunda lingua, previa valoración individual de cada caso. 

Para o alumnado estranxeiro, o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario en Galicia, establece que a administración  
elaborará un plan dirixido ao alumnado con necesidades educativas especiais, que 

asegura a capacitación lingüística nas linguas oficiais.  

 

Por outro lado, dispoñemos da Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se 

establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do 

estranxeiro, segundo a cal os alumnos que descoñezan ambas linguas cooficiais, 

poderán incluírse en grupos de adquisición das linguas a partir dos cinco anos. 

 

Por último, tendo en conta que practicamente a totalidade do alumnado do noso 

centro é galego falante destacar que os/as alumnos/as que descoñezan a lingua 

galega estarán inmersos nun contexto que favorecerá a rápida adquisición da 

mesma, especialmente no plano oral. 

 

 



AVALIACIÓN 
 
Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, a avaliación do 

Proxecto Lingüístico do Centro debe ser aprobado e avaliado polo Consello Escolar 

(art. 14º). Previamente, realizaremos unha valoración deste na comisión de 

coordinación pedagóxica, e as propostas que xurdan trasladaranse á reunión do 

claustro de profesores para o seu debate. As conclusións que se tiren expoñeranse 

no consello escolar, quen, como xa indicamos, aprobará o Proxecto Lingüístico. 

Este proxecto remitiráselle cada catro cursos escolares ao servizo de inspección 

educativa. 

 

Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico na cal conste: 

 

 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 seguinte curso. 

 

 Sé é o caso de que haxa unha modificación na impartición de materias en 

lingua(s) estranxeira(s), informarase sobre os cambios aprobados polo centro 

e autorizados pola consellería competente en materia de educación. 

 

ANEXOS 

 
 Cuestionario para as familias do alumnado, o alumnado e o profesorado. 

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

non universitario de Galicia. 

 Instrución 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
APROBADO NO CLAUSTRO E NO CONSELLO ESCOLAR DO 2 DE FEBREIRO DE 

2022. 


