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1. DEFINICIÓN

O proxecto lingüístico é un conxunto de acordos que a comunidade escolar
debe  adoptar  para  facer  posible  un  traballo  coherente  en  relación  coa
aprendizaxe das linguas ( Miret e Ruiz, 1997).
Implica o labor (non por complicado, imposible) de acadar  que todo o claustro
consiga consensuar e achegar posturas con miras á coordinación de todas as
áreas,  no  obxectivo  común  de  tomar  a  lingua  como  tema  transversal  dos
procesos de ensinanza/aprendizaxe (A. López)
Supón a planificación de todos aqueles aspectos relacionados co ensino e o
uso das linguas que cada centro educativo elabora para levalo a  cabo no seu
propio ámbito.

2.     MARCO NORMATIVO E CONCRECIÓN

2. 1. Marco normativo.

Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non
universitario de Galicia. 
Impulso  do  Consello  de  Europa  ao  plurilingüismo  (MCER  Marco  común
europeo de referencia para as linguas e PEL Portfolio europeo das linguas).
Carta europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992.
Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación.
Estatuto de Autonomía de Galicia.
Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística.
Plan xeral de normalización da lingua galega de setembro de 2004.
Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non
urniversitario de Galicia.
No artigo 14, punto 1 do decreto 79/2010 indícase que “cada centro, dentro do
seu proxecto educativo, elaborará o seu proxecto lingüístico cada catro cursos
escolares”.

2. 2. Responsables do Proxecto Lingüístico de Centro (PLIC)
O proxecto  lingüístico  de centro  debe implicar  o  equipo directivo,  a  todo o
profesorado, o alumnado, PAS, familias e a comunidade en xeral.

O proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do profesorado do
centro,  nomeada polo equipo directivo e oída a CCP. Formarán parte  dela,
como mínimo, os xefes/as dos departamentos de linguas e o coordinador do
EDLG. No noso caso, elaboran este proxecto as seguintes persoas:

Xefa do departemento de Lingua Galega e Literatura: Mercedes Espiño Amil.
Xefa do departamento de L. Castelá e Literatura: Concepción Abuín Méndez.
Xefa do departamento de Inglés: Mercedes Viña Liste.
Xefa do departamento de Francés: Carmen González Teixeira.
Xefe do departamento de Latín: José Manuel Pérez Fernández.
Xefa do departamento de Grego: Mª Teresa Miñambres Gómez.
Coordinadora do Equipo de Dinamización Lingüística: Noemí Pazó González.
Director: Rudesindo Gil Fernández.
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2.3 Contido do PLIC

O PLIC debe incluír:

 A decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán
as materias de ESO e de 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 e que aseguren que o alumnado acade a competencia
lingüística propia do nivel en ambas as dúas linguas oficiais.

 Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas para o fomento
da lingua galega.

2. 4 Aprobación do PLIC

O  proxecto  lingüístico  será  informado  polo  Consello  Escolar  do  centro
educativo.

3.OBXECTIVOS XERAIS DO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO IES EDUARDO
PONDAL .

O plurilingüismo é xa unha realidade nos nosos centros escolares. No noso
proxecto  lingüístico  debemos  abordar  a  presenza  de  4  linguas  diferentes:
galego, castelán, francés e inglés.

Dado que o desenvolvemento da competencia comunicativa nunha lingua dada
contribúe  ao  fomento  de  estratexias  e  destrezas  no  resto  das  linguas,
deberiamos  procurar  enfoques  didácticos  homoxéneos  no  proceso  de
aprendizaxe de linguas.
A pesar  deste  enfoque  didáctico  común,  cada  lingua  esixirá  un  tratamento
diferente atendendo á situación sociolingüística e psicolingüística, pois  cada
lingua presente no currículo ten unha situación particular: diferente presenza na
sociedade e diferente motivación por parte do alumno.
A competencia plurilingüe refórzase co desenvolvemento da competencia en
calquera das linguas: a mellora dunha supón a mellora das demais.

 Fomentar a aprendizaxe lingüística dende todas as áreas.

 Protexer e promover a diversidade lingüística e cultural.

 Mellorar  a  competencia  lingüística  nas  dúas  linguas  propias  da
Comunidade.
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 Mellorar  a  consideración social  da lingua galega entre a comunidade
educativa.

 Mellorar  a  competencia  comunicativa  do  alumnado  nas  linguas
estranxeiras que se imparten no centro.

 Buscar  consenso  amplo  na  comunidade  educativa  para  a  posta  en
marcha das actuacións proxectadas.

 Traballar as destrezas lingüísticas  básicas (escribir, ler, escoitar, falar e
comprender) dende todas as áreas.

 Chegar a acordos entre o profesorado no referente a como abordar a
lingua como instrumento de aprendizaxe nas áreas non lingüísticas.

 Integrar no proxecto lingüístico actuacións recollidas no plan lector, plan
de actividades extraescolares e nas distintas programacións didácticas
dos departamentos.

4.SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO.

4.1. Descrición do centro: datos estatísticos do curso 2018-2019

Alumnado
NIVEIS UNIDADES ALUMNOS/AS
ESO 13 370
BAC 6 149
TOTAL 19 519

Profesorado

NÚMERO
PES 41
Mestres  1
TOTAL 42

Persoal non docente

ADMINISTRACIÓN 1
CONSERXERÍA 2

4.2. Contexto demográfico e socioeconómico

O alumnado asignado ao IES EDUARDO PONDAL procede de do Concello de
Santiago de Compostela (parte do centro da cidade,  barrios de Conxo e Santa
Marta e área rural do Sur da localidade –Roxos, Laraño, etc.)

-
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Como descrición xeral, podemos dicir que se pode situar o alumnado nun
nivel  social  medio-baixo  e  que  se  trata  dunha  poboación  que  traballa,
maioritariamente, no sector servizos.

O  fluxo  migratorio  é  importante,  supoñendo  aproximadamente  os  non
nacidos en Galicia un 10% da totalidade do alumnado, na súa gran maioría
de procedencia latinoamericana.

4.3. Contexto sociolingüístico

Durante o curso académico 2011-2012 realizáronse no noso centro unhas 
enquisas destinadas a analizar a situación sociolingüística.

Estes datos, como de contado poderemos observar mediante gráficos, 
amosaban unha tendencia leve, pero continuada, cara ao abandono da lingua 
galega como lingua inicial e lingua habitual da nosa mocidade. 

Probablemente esta tendencia se debe, ademais de a unha liña xeral 
observada en toda Galicia de abandono da lingua propia e natural, a factores 
como os apuntados na páxina anterior.

4.4. A situación sociolingüística do alumnado e das familias

Dos datos proporcionados polo noso estudo dedúcese claramente que o
galego  ten  unha  forte  presenza  nas  familias  do  contorno  do  IES  Eduardo
Pondal, como lingua materna (case un 24% do alumnado aprendeu a falar en
galego e outro 37% afirma telo feito en galego e castelán), e como lingua de
uso habitual no ámbito familiar (o 23% do alumnado úsao habitualmente no
fogar e un 14% di utilizar máis o galego que o castelán).

Nas seguintes gráficas recóllense os datos concretos:

1. En que lingua aprendiches a falar?

2. Que lingua utilizas habitualmente na casa?
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No  caso  do  alumnado,  estas  cifras  reflicten  o  declarado  para  estes
tramos  de  idade  polo  Plan  Xeral  de  Normalización  da  Lingua  galega  (que
oscilaba entre o 41 e o 45%). Deste xeito:

3. Que lingua utilizas habitualmente coa maioría dos teus amigos/-as?

En xeral,  malia que unha parte importante do alumnado  procede de
familias con uso lingüístico espontáneo en galego, o habitual é que pertenzan
ao  grupo  de  pseudobilingües  diglósicos.  O  resto,  procedente  de  familias
orixinarias  de  fóra  de  Galicia,  teñen  un  uso  lingüístico  espontáneo  e
homoxéneo en castelán ou instálanse no castelán como lingua vehicular tras a
súa chegada (é o caso do alumnado procedente de países do Leste ou de
China, por exemplo).

Por outra banda, o noso alumnado cre indispensable o coñecemento e o
uso do noso idioma dentro do ámbito educativo e considera importante saber
expresarse  correctamente  en  galego,  tal  e  como  podemos  comprobar  nas
seguintes gráficas:

4. Cres que o galego debe ser unha lingua habitual na escola?

5. Cres que unha persoa que vive en Galicia debe ser capaz expresarse correctamente en

galego?

7



4.5 A situación sociolingüística do profesorado e PAS

Das enquisas respondidas polo profesorado pódense desprender as seguintes
conclusións:

Menos dun terzo dos docentes (29,41%) tiveron como lingua inicial  o
galego.  No que se  refire  á  lingua habitual,  algo  menos da metade fala
galego ou máis galego que castelán, se ben é maior o monolingüismo en
galego  (42,42%  fronte  a  33,33%).  Preguntados  sobre  a  lingua  na  que
imparten a docencia, algo máis da metade (54,29%) afirma impartila en
galego,  repartíndose o resto  entre castelán (34,29%) e as dúas linguas
(11,43%). É evidente que neste dato é preciso ter en conta as linguas que
impón o Decreto 79/2010.
Case a metade do PAS (47,73%) tiveron como lingua inicial  o galego e
utilízana  maioritariamente  como  lingua  habitual  no  ámbito  laboral,  pero
descende ao redor do 30% os que utilizan sempre ou maioritariamente o
galego como lingua de relación social.

Polo  que  se  refire  ás  actitudes,  os  datos  son  moi  parecidos  aos  do
alumnado. Así, máis dun 80% está totalmente ou bastante de acordo con
que “O galego debe ser  unha lingua habitual  na escola (no tocante  ao
alumnado, era un 79,19%).  Para a pregunta “Unha persoa que viva en
Galicia debe ser capaz de expresarse ben en galego?”, as respostas son
idénticas ás da pregunta anterior (un 82,86% están totalmente ou bastante
de acordo. No caso do alumnado era un 87,14%).

5. MATERIAS  DO CURRÍCULO E LINGUA EN QUE SE IMPARTEN.

Ver anexo I

6.MEDIDAS PARA QUE TODO O ALUMNADO ACADE A COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA PROPIA DO NIVEL EN AMBAS AS LINGUAS OFICIAIS.

6.1 En todas as áreas e materias, tal e como establecen os reais decretos de
ensinanzas mínimas, deberán desenvolverse actividades de aprendizaxe que
concreten os obxectivos e contidos ligados á comprensión e á produción oral e
escrita. Algunhas poderían ser:
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 Realización, de forma individual e/ou en pequenos grupos, traballos nos
que sexa preciso manexar textos de diferente tipo nos que se podería
traballar:

 Actividades de síntese da información tratada.

 Realización  de  descricións  precisas,  empregando  o  vocabulario
técnico.

 Selección de información concreta.

 Elaboración de críticas e comentarios persoais razoados, baseadas
nos datos manexados durante a realización do traballo.

 Elaboración de conclusións a partir da información presentada, dun
modo lóxico e razoado.

 Realizar debates argumentados sobre os temas lidos.

 Exposición na aula de traballos realizados de forma individual e/ou en
pequeno grupo,  co fin  de poder  avaliar  e  corrixir,  no só os contidos,
senón tamén a correcta expresión oral.  Esta exposición pode apoiarse
na  utilización  de  recursos  audiovisuais  co  fin  de  traballar  tamén  a
competencia dixital. O alumnado podería:

 Realizar esquemas nos que organice a información que se vai expor.

 Buscar e seleccionar a información audiovisual que mellor ilustre ou
resuma os contidos do traballo realizado.

 Traballar a conexión entre linguaxe verbal, a musical e a plástica.

 Establecemento  de  acordos  entre  as  distintas  áreas  lingüísticas  que
inclúan  un  enfoque  e  uns  criterios  metodolóxicos  comúns,  así  como
unha unificación da terminoloxía gramatical básica.

 Fomento da lectura con actividades xa recollidas no plan lector e nas
programacións didácticas dos departamentos.

 Uso regular de dicionarios.

 Comprensión  e  expresión  de  textos  orais:  realización  de  audicións
(películas,  vídeos,  discursos,  charlas  e  conferencias  celebradas  no
centro, anuncios publicitarios, cancións, textos literarios) sobre as que
haxa  que  desenvolver  un  traballo  escrito  no  que  se  recolla  a  idea
principal, ideas secundarias, finalidade do texto e os trazos  propios da
lingua oral.

 Adquisición e mellora da competencia comunicativa a través das TIC.
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6.2. Medidas para que o alumnado acade a competencia en lingua galega
O departamento  de  Lingua galega considera  que  a  principal  deficiencia  do
alumnado radica nos usos orais.  Obxectivos:

 conseguir que aquel alumnado que ten como lingua habitual o galego o
siga tendo no centro

 procurar  ámbitos  de uso para  este  alumnado e  para  o  que non usa
habitualmente o galego.

 traballar as actitudes e o uso oral no alumnado inmigrante.

Liñas de traballo:

– Poñer en contacto ao alumnado coa música galega de todos os tipos a
través  das  clases  de  música  (rap,  por  exemplo)  ou  de  charlas  e
obradoiros fornecidos polo EDLG.

– Realización de listaxes de libros recomendados para a lectura voluntaria
e  asesoramento  por  parte  do  profesorado  de  lingua.  Cómpre  que  o
alumno/a colla gusto pola lectura. Lectura de cómics na aula.

– Audición de poemas, música, falares de distintas áreas...
– Promocionar  o coñecemento e o uso de material audiovisual en galego.
– Promover  a  lectura  o  e  comentario  de  textos  da  vida  cotiá  e  de

actualidade próximos aos seus intereses.
– Proporcionarlle ao profesorado información sobre materiais didácticos,

lingüísticos e pedagóxicos existentes  que permitan  un incremento  da
docencia en lingua galega, prestándolles especial atención a todos os
relacionados coas TICs.

– Poñer en contacto o alumnado coa biblioteca en horas de titoría, por
exemplo, para que coñeza a súa organización, a localización dos libros...
para a procura de información encamiñada á elaboración de traballos de
aula, etc.

– Utilizar  os  medios  de  comunicación  e  as  TIC  para  a  mellora  da
competencia lingüística.

– Acceso  a  páxinas  web  onde  sexa  posible  obter  información  sobre
contidos  relacionados  coa  cultura,  a  lingua  e  a  literatura  galegas
relacionados coas distintas materias e escritos en galego.

6.3. Medidas para que o alumnado acade a competencia en lingua castelá.

    A área de Lingua Castelá e Literatura ten como primeira finalidade a mellora
da competencia comunicativa, utilizando a linguaxe como instrumento tanto de
comunicación oral e escrita coma de aprendizaxe e regulación de condutas e
emocións.  O  obxectivo  central  desta  competencia  é  comprender  e  saber
comunicarse nas diversas situacións que se xeran no ámbito social, cultural e
académico, utilizando as fontes de información e os soportes que hoxe están á
nosa disposición.  Non se  trata,  polo  tanto,  de  adquirir  só  saberes teóricos,
senón tamén saberes prácticos. Así, a linguaxe constitúese en instrumento de
aprendizaxe  do  resto  das  áreas,  e  ten  un  papel  fundamental  no
desenvolvemento integral da persoa, nas súas relacións consigo mesma e con
outras persoas, na súa forma de entender e explicar o mundo.
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    Como a propia lingua é unha ferramenta, temos que intentar que o alumnado
aprenda a manexala en todas as situacións de comunicación, o que nos leva á
competencia  no  tratamento  da  información  e  competencia  dixital.  O
coñecemento dos sistemas e modos de operar das tecnoloxías da información
e a comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado para unha
idónea xestión da información atendendo ás distintas finalidades.

 

    Na medida que a linguaxe é un instrumento de relación social básico, parece
necesaria unha aprendizaxe que nos axude a comunicarnos cos demais e a
comprender  a  realidade  social  do  mundo  en  que  se  vive..  De  aí  que  as
actividades da clase de lingua castelán lle faciliten ao alumnado prepararse
para participar de xeito construtivo nas actividades da sociedade, axudándolle
a  que  teña  unha  visión  crítica  da  realidade  e  adquira  os  coñecementos
prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de dereitos
civís. Nesta área é importante inculcar no alumnado a necesidade de rexeitar
os usos da linguaxe que manifesten prexuízos raciais, sexistas ou clasistas, así
como  fomentar  o  respecto  pola  realidade  plurilingüe  de  España  (linguas
cooficiais, caso da nosa comunidade), ademais das variedades ou diferentes
rexistros que se dan en distintos colectivos sociais, xa que a miúdo a linguaxe
vai asociada a estereotipos ou prexuízos culturais.

 

    Os  contidos  desta  área  e  etapa  son  instrumentais,  e  deben  preparar  o
alumnado para seguir adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que
o alumnado participe activa e progresivamente na construción do seu propio
coñecemento,  o  que  evidencia  a  relación  da  área  de  Lingua  Castelá  e
Literatura coa competencia para aprender a aprender. A clase de lingua pode
ser,  polo  tanto,  a  pedra  angular  para  a  adquisición  dos  coñecementos  e
destrezas necesarios para que a persoa poida aprender en calquera situación.

    Non podemos subtraernos á realidade lingüística do Centro. Estamos nunha 
Comunidade bilingüe e hai interferencias constantes entre ambas as dúas 
linguas, por iso, é necesario facerllo ver o alumnado, formulándolles o 
obxectivo de que deben usar ben as dúas linguas.
Por outro lado, o alumnado inmigrante é, na súa maioría, de países 
hispanoamericanos, o que nos debe servir para que os alumnos aprecien a 
variedade e riqueza da lingua Castelá e para iso é conveniente que coñezan 
ben o concepto, non pexorativo, de "dialecto" ou "variante dialectal" e a 
calidade literaria da Literatura Hispanoamericana.

  As medidas concretas para que o alumnado alcance unha boa competencia 
lingüística en lingua castelá están enumeradas e desenvolvidas na 
Programación Didáctica da materia partindo dos obxectivos de:.

-Comprensión
-Expresión oral e escrita
-Creación
-Aprecio pola lingua e as súas variedades.
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6.4.  Medidas de atención á diversidade para a mellora da competencia
lingüística.

6.4.1. Medidas xerais.

a) Reforzos lingüísticos para o alumnado exento da segunda lingua estranxeira.
Impartido polo Departamento de Orientación.
b) Agrupamentos específicos no 1º ciclo da ESO. Profesorado das áreas.
c) Desdobres nas materias lingüísticas. ESO. Profesorado das áreas.
d) Programas de Diversificación Curricular.
e) Plan de acollida ao alumnado inmigrante.

6.4.2. Medidas na aula.
a)   Elaboración  e  seguimento  das  ACIS,  coa  axuda  do  Departamento  de
Orientación.
b) Reforzos educativos na aula.
d) Introdución de actividades de diferente nivel de complexidade e dificultade
en orde crecente e adecuada a cada alumno.

6.5.  Achegas  ao  proxecto  lingüístico  das  áreas  non  especificamente
lingüísticas.

-A lectura  comprensiva  debe  ser  una  práctica  habitual  na  aprendizaxe  dos
contidos  das  áreas  de  ciencias.  A comprensión  é  unha  condición  para  a
aprendizaxe  significativa,  polo  tanto,  a  comprensión  de  textos  é  un  dos
primeiros pasos.

-A  lectura  comprensiva  é  a  primeira  etapa  dun  proceso  que  debe
complementarse coa  expresión oral, a redacción escrita fluída, a lectura en
voz alta con entoación, lectura de documentos científicos, etc.

-En cada materia hai  un vocabulario específico co que o alumnado debería
familiarizarse.

6.6.  Achegas  da  biblioteca  do  centro  para  a  adquisición  e  mellora  da
competencia lingüística.

A biblioteca  escolar  debe  entenderse  como  un  centro  de  recursos  para  a
aprendizaxe activa de todas as áreas, que dinamiza e motiva a lectura e onde
se  desenvolven  as  actividades  necesarias  para  dar  a  coñecer  os  textos,
comprendelos e gozalos.  
A  biblioteca  do  centro  é  un  elemento  clave  no  proceso  de  aprendizaxe.
Contribúe  á  adquisición  e  ao  desenvolvemento  de  todas  as  competencias
lectoras  e  escritoras,  xa  que  permite  a  consulta  de  diversas  fontes  para
procurar e recompilar información.  Pretende que os usuarios comprendan e
utilicen distintos tipos de textos con intención comunicativa e/ou creativa.
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A lectura de libros é recomendable xa que mellora a expresión, a redacción e a
comprensión; informa, entretén e desenvolve a capacidade crítica. Mais desde
a biblioteca potenciarase o emprego dos textos non só coa intención de extraer
información concreta e instruír,  senón tamén co propósito de gozar coa súa
lectura.

A biblioteca ofrece recursos aos profesores que levan o alumnado á biblioteca
ou que achegan a biblioteca ao alumnado, para o que suxiren unha serie de
títulos que deben ler os alumnos.

A biblioteca axudará á difusión das publicacións e a lectura tanto en lingua
galega ou en lingua castelá como noutras linguas.

A biblioteca  escolar  debe  ofrecer  un  programa de  actividades  enfocadas  á
consecución  dos  seus  obxectivos,  entre  os  que  se  atopa  a  adquisición  de
habilidades lingüísticas nos usuarios.

6.7  A  mellora  da  competencia  lingüística  a  través  das  actividades
extraescolares.
 
Procurarase:

- Incentivar a participación do alumnado en concursos literarios convocados por
distintas institucións e organismos.

- Organizar encontros con escritores.

-  Deseñar  actividades  diversas  con  charlas,  coloquios,  exposicións  que
contribúan á mellora da competencia lingüística tanto a nivel oral como escrito.

- Asistir a espectáculos teatrais.

- Facilitar e organizar viaxes ao estranxeiro.

7.  OBXECTIVOS XERAIS  E  LIÑAS DE ACTUACIÓN DESEÑADAS  POLO
CENTRO PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA.

7.1 OBXECTIVOS XERAIS
1. Potenciar o uso do galego en todo tipo de actividades dalgunha maneira

vinculadas ao centro e ao contorno.
2. Conseguir unha mellora significativa na competencia lingüística e unha

valoración positiva do uso da lingua entre os membros da comunidade
educativa.

3. Implicar  activamente  a  toda  a  comunidade  escolar,  en  especial  ao
alumnado, na difusión da nosa cultura tentando achegar ao noso centro
calquera actividade que poida contribuír a un recoñecemento da nosa
identidade como pobo.

4. Contribuír á dinamización lingüística do contexto ou contorno.
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7.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1. Fomentar o uso do galego, a nivel oral e escrito, por parte dos membros
da comunidade educativa do IES Eduardo Pondal-

2. Asesorar a comunidade educativa por medio da corrección de textos e
subministración de todo tipo de material a quen o solicite.

3. Organizar charlas para os diferentes niveis educativos coa finalidade de
facer reflexionar o alumnado sobre a realidade da lingua e para dar a
coñecer ao Equipo de Dinamización da Lingua Galega: quen somos, que
facemos, como colaborar, ...

4. Tentar que os alumnos asuman a tarefa dinamizadora da lingua como
algo  propio  e  se  impliquen  dun  xeito  directo  na  realización  e
organización das actividades e non sexan, polo tanto, meros receptores.

5. Lograr  a  implicación  dos diferentes  seminarios  e da vicedirección  na
organización  de  actividades  de diverso  tipo  que poidan  contribuír  ao
proceso normalizador.

6. Achegar o galego ás novas tecnoloxías. Traballar coas TIC e na páxina
web do centro.  Procurar que o galego sexa a lingua por defecto dos
programas informáticos de máis uso e da aula virtual.

7. Traballar  pola  dinamización  lingüística  e  cultural  do  contorno,  alí  ata
onde a acción emanada desde o centro teña capacidade de influencia.

8. Dar a coñecer a figura do homenaxeado nas Letras Galegas.
9. Promover  que  o  alumnado  do  centro  escoite  música  galega,  dando

publicidade  ás  novidades  musicais  dos  diferentes  solistas  e  grupos
galegos que aparezan no mercado.

10.Potenciar a conservación do patrimonio cultural e facilitar a relación do
alumnado cos seus maiores para que poidan empaparse do universo
cultural  que  atesouran  e  así  contribuír  á  conservación  de  tradicións,
técnicas, usos, costumes e saberes.

11. Levar a cabo reunións periódicas cos integrantes do EDLG co fin de
repartir  e  organizar  as  diferentes  actividades,  expoñer  e  debater
suxestións etc.

12.Continuar  cos  intercambios  para  poder  contactar  con  rapaces  dunha
realidade social, cultural e lingüística diferente.

13.Proporcionarlles  aos  membros  da  comunidade  educativa  información
sobre  actividades  do  EDLG  e  de  todos  aqueles  actos  e  institucións
culturais relacionados coa realidade galega.

14. Intercambiar  experiencias  e  materiais  e/ou  coordinar  actuacións
conxuntas con outros EDLG.

8. PLAN DE FOMENTO DAS LINGUAS ESTRANXEIRAS

   Propostas para mellorar a competencia nas linguas estranxeiras:

1.  Potenciar as seccións bilingües

2. Promover a oferta de segundas linguas estranxeiras.

3. Fomentar o traballo coas TICS (webs, prensa dixital, pod-cast, vídeos, I-
phone…)
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4. Fomentar a a autonomía do alumnado nas súas aprendizaxes.

5. Facilitar actividades graduadas de maior a menor dificultade e de maior
a  menor  control  con  exercicios  interactivos  de  vocabulario  e  de
gramática,  gravacións  de  textos  culturais  con  actividades  de
comprensión oral e escrita.

6. Propiciar  a  maior  aproximación  do  alumnado  á  lingua  oral  mediante
audiovisuais, TICS…

7. Ver a posibilidade de formar un club de lectura en lingua estranxeira.

8. Fomentar o hábito lector aconsellando aos alumnos o uso da biblioteca
para ler libros ou revistas en linguas estranxeiras.

9. Facilitar e promover viaxes ao estranxeiro como un xeito de inmersión
lingüística.

10.Participar en proxectos europeos do ámbito da educación.

11. Participar  e  fomentar  o  E-PEL  (Portfolio  europeo  das  linguas
electrónico).

12. Incentivar,  promover  e  facilitar  a  asistencia  ás  charlas  científicas  de
premios Nobel ou persoas relevantes que visiten Santiago.

13.Promover  e  facilitar  a  asistencia  a  obras  de  teatro  en  linguas
estranxeiras.

9. AVALIACIÓN DO PROXECTO LINGÜÍSTICO

Para avaliar as actuacións levadas a cabo, cómpre analizar os seguintes
apartados:

a.- Se a identificación de necesidades e problemas é correcta.

b.- Valorar se as medidas adoptadas son idóneas e efectivas.

c.- Avaliación conclusiva sobre o proceso de posta en práctica das medidas 
presentadas.

d.- Propostas e suxestións de cambios ou melloras no proxecto lingüístico.
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