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!  

Introdución 
!  

O presente proxecto lingüístico debe ser elaborado ao abeiro do Decreto 79/2010 para o 
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

Este decreto, no seu segundo parágrafo, di que “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 
coñecemento”. 

Máis adiante di: “É necesario reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con 
contextos vivos, facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da 
lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz (…) respectando, así mesmo, a situación 
sociolingüística en que se enmarca cada centro.” 

Nomeadamente, é no artigo 14 deste mesmo decreto onde se ditan as normas parar a 
elaboración do Proxecto Lingüístico do centro, no que se fai referencia a dous aspectos 
fundamentais que teñen que aparecer no mesmo: 

1. Decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán as materias en 
secundaria e bacharelato. 

2. Obxectivos e liñas de actuación para o fomento da lingua galega. 

Segundo isto, o presente Proxecto Lingüístico debe fundamentarse en: 

1. Unha diagnose da situación da lingua galega e do seu uso no centro. 

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

3. A determinación da lingua vehicular por curso. 

Por outra banda, o decreto tamén recorda na súa introdución a Lei 3/1983 de Normalización 
Lingüística, que indica que “ao remate do ensino obrigatorio garantirase a igualdade de 
competencia lingüística nos dous idiomas oficiais”. E no mesmo artigo 14, ditamina que “o 
proxecto lingüístico fará constar 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, 
así como os procedementos que aseguren que o alumnado de FP e ESA acade a competencia 
lingüística propia do nivel en ambas as dúas linguas oficiais.” 

Como última consideración, este proxecto lingüístico enmárcase no mencionado Decreto para 
o “plurilingüismo” no ensino, polo que cómpre aclarar o concepto de plurilingüismo e considerar 
as súas implicacións. O plurilingüismo non consiste no coñecemento ou coexistencia de varias 
linguas (isto sería o concepto de multilingüismo), senón que insiste na integración dos 
coñecementos que xorden da experiencia lingüística persoal do individuo, na que as linguas se 
relacionan e conviven. 
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En primeiro lugar, hai que entender que a competencia plurilingüe é una rede complexa 
dos coñecementos e as experiencias lingüísticas que unha persoa vai adquirindo progresivamente. 
Isto significa que eses coñecementos non se incorporan á súa mente en compartimentos estancos e 
separados, senón que van establecendo relacións e consolidando una competencia plural. Tamén é 
una competencia parcial (que non reducida). E utópico pensar que se pode aprender un número 
ilimitado de linguas respecto a todas as actividades comunicativas. Isto supón un cambio respecto 
á visión tradicional do dominio de linguas, que poñía a énfase na idea de lograr un dominio 
absoluto nas distintas destrezas lingüísticas da lingua estranxeira para acadar a competencia propia 
do falante nativo. É una competencia heteroxénea, sendo perfectamente normais a variabilidade e 
o desequilibrio, e transitoria, pois o dominio das linguas evoluciona e enriquécese coa traxectoria 
persoal do individuo. 

A adquisición dunha lingua nova terá máis éxito canta máis experiencia plurilingüe teña a 
persoa que a aprende. A adquisición dunha lingua implica un proceso de formación e 
comprobación de hipóteses sobre o seu funcionamento. A persoa que aprende unha segunda, 
terceira ou cuarta lingua xa posúe un ou varios sistemas dos que parte para realizar hipóteses. A 
experiencia de aprendizaxe e uso de segundas linguas producen una reorganización do sistema 
lingüístico, non só en cantidade de coñecemento, senón de calidade do novo sistema, que se fai 
máis complexo. 

Estas consideracións sobre a competencia plurilingüe lévannos a dúas conclusións a ter en 
conta na elaboración do proxecto lingüístico: 

1. A competencia lingüística ou plurilingüe mellorase partindo das linguas que xa se 
coñecen, polo que as aprendizaxes en linguas estranxeiras mellorarán se parten dunha boa 
competencia na lingua ou linguas propias. 

2. A realidade lingüística de Galicia, con dúas linguas ambientais, debería ter como 
consecuencia un alumnado bilingüe nativo, e polo tanto máis competente 
lingüisticamente. Habería que deseñar estratexias para combater a situación de diglosia e 
fomentar o trasvase de coñecementos dunha lingua a outra. 

Todo isto viría a confirmar os puntos anteriores, en canto ao fomento da lingua galega e á 
garantía da competencia plena nas dúas linguas oficiais, e engadiría un quinto aspecto sobre o que 
traballar: o tratamento integrado de linguas. Esta metodoloxía está incluída na introdución a todos 
os currículos de linguas da LOMCE: “Os centros docentes impartirán de xeito integrado o 
currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, coa fin de favorecer que todos os 
coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa 
competencia comunicativa plurilingüe” 

No decreto só se sinala que “a realidade social europea en que vivimos nos sitúa nun 
espazo internacional de plurilingüismo que esixe un marco educativo que posibilite a capacitación 
efectiva do alumnado nas dúas linguas oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras”. E que “isto 
debe ser compatible co mantemento da singularidade cultural de Galicia e da lingua propia.” 

Isto apoia a nosa convicción de que o proxecto lingüístico debe abordarse dende a 
realidade lingüística galega e abrir camiños cara a outras linguas. As linguas presentes no centro 
non se sitúan nun mesmo plano: non se adquiren igual as linguas ambientais que as linguas 
estranxeiras ou que as linguas clásicas. Non se avanza igual partindo dunha lingua ambiental que 
dunha lingua de emigración  nin aprendendo unha lingua estranxeira da mesma familia que a 
propia, como o portugués ou o francés, que de distinta familia, como o inglés. 

O espazo internacional mencionado no decreto fai referencia á mobilidade laboral no 
contorno europeo, pero debemos ter en conta que antes de moverse nun mundo globalizado o 
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noso alumnado debe saber relacionarse e comunicarse no seu contorno inmediato, no que hai dúas 
linguas ambientais, o galego e o castelán, en situación de diglosia. Vivimos nun mundo plurilingüe 
e a sociedade parece estar a favor do plurilingüismo, pero as medidas educativas que o desenvolvan 
teñen que axustarse á nosa realidade. E este proxecto lingüístico é o marco para decidir qué 
medidas adoptar. 
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!  

Análise diagnóstica do IES de Ponteceso 
!  

 A situación sociolingüística do centro está determinada por un estudo profundo e 
pormenorizado realizado este ano 2017 que determinou a situación real do uso lingüístico  no 
centro. O seu obxectivo era definir o IG (indicador global) de uso do galego e os índices parciais 
(sobre o contexto sociolingüístico, sobre a situación do profesorado, sobre a situación do 
alumnado e sobre a ambientalidade lingüística do centro) en relación coa lingua galega. Os datos 
que de dito estudo se extraen conducen ás seguintes conclusións: 

 · O contorno sociocultural do centro é, maioritariamente, galego falante, polo menos no 
referido ás relacións familiares e coloquiais, e en parte tamén en relacións máis formais, como se 
desprende dos distintos contactos establecidos con pais e outros axentes locais.  

 · Entre o profesorado existe un uso destacable do galego; un 50% afirma empregar só a 
lingua galega habitualmente e un 76% utilízaa no centro educativo. Ao mesmo tempo considera 
posúe un dominio bo ou moi bo para empregar o galego na súa actividade docente (un 58% dos 
enquistados valoran así  a súa capacitación lingüística) e amosa unha boa disposición a facer cursos 
de reciclaxe sobre a lingua galega (un 83%). É importante destacar a opinión dos nosos docentes 
en relación coa consideración de que a adquisición de dúas (ou máis linguas) enriquece aos nosos 
alumnos: a resposta do profesorado é unánime neste senso, o 100% das consultas coinciden en 
sinalar o enriquecemento desta aprendizaxe.  A conclusión á que podemos chegar despois da 
análise de todos estes datos é que a actitude do profesorado con respecto á lingua galega é positiva 
en todos os sentidos. Os resultados das preguntas efectuadas na enquisa para o profesorado foron 
os seguintes.  
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sempre ás veces nunca

PORCENTAXE
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moi bo bo satisfactorio malo moi bo bo satisfactorio malo

PORCENTAXE

si non



 · O uso do galego entre o alumnado é maioritario, tanto como lingua de comunicación 
familiar, un 86%, e de relación social, como nas interaccións comunicativas con outros elementos 
da comunidade educativa (profesores, persoal de administración e servizos, equipo diretivo…), 
concretamente un 96% indica que é a lingua empregada habitualmente no centro educativo é o 
galego. É significativo o feito de que o alumnado considere que aprender dúas ou máis linguas é 
tamén enriquecedor, un 89%. De todas maneiras, detéctase no emprego coloquial da lingua por 
parte dos alumnos unha tendencia ó uso de castelanismos, cuestión en cuxa corrección 
deberiamos incidir. Os resultados das preguntas efectuadas na enquisa para o alumando foron os 
seguintes. 
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moi bo bo satisfactoria malo

sempre ás veces nunca

enriquecemento dificultade

moi bo bo satisf malo

PORCENTAXES



 Polo tanto, aínda que a situación non parece demasiado pesimista, a actuación deste 
Equipo  de Dinamización Lingüística debe encamiñarse cara una potenciación do galego como 
lingua de cultura, prestixiando o seu uso en ámbitos que quedan fóra da comunicación puramente 
coloquial, e dinamizando o seu uso no centro en todas as situación de intercambio comunicativo e 
cultural que se poidan dar.  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!  

Determinación da lingua vehicular por curso 
!  
A continuación presentamos as táboas que indican as linguas empregadas en cada unha das 
materias, módulos ou ámbitos de coñecementos, tanto da ESO como do Bacharelato, como nos 
Ciclos Formativos. Debemos ter en conta que a lexislación actual indica un uso obrigatorio da 
lingua galega e da lingua castelán para determinadas materias, no resto de disciplinas deberase 
empregar a paridade. 

ESO 

MATERIAS
PRIMEIR

O SEGUNDO TERCEIRO CUARTO

A B A B PMAR A B PMAR A B

Bioloxía e xeoloxía G G G G G

Xeografía e historia G G G G G G G G

Educación física C C C C C C C C G G

Educación plástica, visual e 
audiovisual

G G G G G G G

Física e química C C C C C

Cultura clásica C C

Lingua galega e literatura G G G G G G G G

Lingua castelá e literatura C C C C C C C C

Ámbito lingüistico e social

Reforzo linguas

Primeira lingua estranxeira: inglés C C C C C C C C

Ámbito linguas estranxeiras. inglés C C

Segunda lingua estranxeira: francés G G G G G G

Matemáticas (en 4º académicas e 
aplicadas)

C C C C C C C C

Ámbito científico C G

Música C C C C C C C

Tecnoloxía C C C C C C C C

Relixión católica G G G G G G G G G G

Valores éticos G G G G G G G G

Xadrez G G G G G

Teatro G G G G G
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BACHARELATO 

Promoción de estilos de vida 
saudables

C C

Biodiversidade G G G

Economía C

TIC G G

INICIATIVA ACTIVIDADES 
EMPRENDEDORAS

C
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1º BACHARELATO  2º 
BACHARELATO

A B C A B
Cultura científica G G
Educación física G G G
Filosofía G G G
Historia da Filosofía G G
Historia de España
Lingua castelá e literatura C C C C C
Lingua estranxeira (francés)
Lingua estranxeira (inglés) C C C C C
Lingua galega e literatura G G G G G
Análise musical
Anatomía aplicada G G
Artes escénicas
Bioloxía G
Bioloxía e xeoloxía G G
Ciencias da Terra e ambientais
Cultura audiovisual
Debuxo artístico G G G G
Debuxo técnico G G
Deseño
Economía C
Economía de empresa C
Electrotecnia G
Física C
Física e química C C
Grego C C
Historia da arte
Historia da música e da danza C C
Historia do mundo contemporáneo
Latín C C
Linguaxe e práctica musical C C
Literatura Universal C
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais C G
Matemáticas C C G
Química C
Técnicas de expresión gráfico-plásticas
Tecnoloxía industrial G G G
Volume
Xeografía G
2ª Ling. estranx. I (fr) G G G G
2ª Ling. estranx. I (in)
2ª Ling. estranx. I:……..
Música
Tecn. Inform. E comun G G G G G
Antropoloxía
Literaturas hispánic.
Ética e filisof. Do dereito G G
Filosof.da ciencia e tec.
Métodos estatísticos e n. C C
Xeografía e hist. Galicia
Lit. Galega do século xx
Relixión G G G
Atención educativa
Libre configuracion de centro, reforzo 
inglés
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CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Libre configuracion de centro, educación 
física

G G

Psicoloxía G G
Xeoloxía

1º BACHARELATO  2º 
BACHARELATO

A B C A B

MATERIAS PRIMEIRO
PRIMEIRO SEGUNDO

CMEV

FOL G
ARRANQUE C
MOTORES G

FLUÍDOS G
TRANSMISIÓNS G
MECANIZADO G
SISTEMA AUXILIARES G

CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS C
SISTEMAS DE SEGURIDADE G
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS G

CMXA

OPERACIÓNS DE TESOURERÍA C

FOL G
INGLÉS G
TÉCNICAS CONTABLES C
TRATAMENTO DA INFORMACIÓN G

COMPRA-VENDA G
EMPRESA E ADMINISTRACIÓN C
TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN C
RECURSOS HUMANOS C

EMPRESA NA AULA C
COMUNICACIÓN EMPRESA G

FPB 
AUTOMOCIÓN

MÓDULO COMUNICACIÓN E SOCIEDADE G G
MODULO CIENTÍFICO C C

INGLÉS G G
PREPARACIÓN SUPERFICIES G
MECANIZADO E SOLDADURA G
AMOVIBLES G

MECANIZADO G

ELECTRICIDADE G
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!  

Obxectivos xerais e liñas de actuación deseñadas 
polo centro para o fomento da lingua galega 
!  

A continuación presentamos as diferentes medidas que o Equipo de Dinamización, en 
colaboración co resto da comunidade educativa, levará a cabo para potenciar e reforzar o correcto 
uso da lingua galega no ámbito escolar e educativo. Tamén se presentan os obxectivos que se 
pretenden alcanzar: 

• Establecer vínculos e relacións de cooperación cos axentes socioculturais do concello, 
especialmente coa propia institución do Concello, cos outros centros educativos e con 
calquera asociación cultural, económica ou de calquera outro tipo coa que sexa interesante 
manter este tipo de relacións que redunden na dinamización da lingua galega. 

• Dinamizar o noso IES  cara ao exterior dando a coñecer o traballo do Equipo, 
especialmente o do alumnado de maneira que se recoñeza o seu esforzo e dedicación. 

• Amosar a toda a comunidade educativa elementos caracterizadores da cultura galega. 

• Fomentar e contribuír a difusión de materiais impresos en lingua galega. 

• Mostrar a idoneidade do noso idioma para calquera uso, superando progresivamente 
esquemas diglósicos, e facendo da lingua galega o vehículo natural e cotián de 
comunicación. 

• Informar das actividades de formación e potenciación da lingua galega dirixidas ao 
profesorado.  

• Facilitar a adquisición de material curricular e pedagóxico en galego para todas as áreas, e 
promover o seu uso. 

• Concienciar ao profesorado dos valores positivos da nosa lingua e animalo no emprego da 
lingua galega tanto na escrita como na oralidade. 

• Tentar implicar ao profesorado na organización e desenvolvemento das actividades do 
equipo. 

• Concienciar ao alumnado do dereito a empregar a súa lingua en todos os ámbitos 
desbotando falsos prexuízos sobre a  non idoneidade da mesma fóra do contexto familiar. 

• Fomentar a visión e o sentir da lingua galega como sinal de identidade. 

• Consolidar entre o alumnado o uso do galego como lingua de cultura e comunicación 
social, como seguinte paso ao seu uso como lingua vehicular, xa establecido e asentado na 
gran maioría dos alumnos e alumnas. 

• Concienciar ao alumnado da importancia de preservar tradicións galegas así como 
converterse en activos transmisores das mesmas. 

• Converter ao alumnado en protagonista das actividades organizadas e promovidas polo 
EDLG tentando motivar a súa capacidade imaxinativa e participativa. 
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• Involucrar aos alumnos e alumnas como axentes activos do proceso dinamizador  da lingua 
galega no centro e no exterior. 

• Animar á lectura  e á familiarización con novo vocabulario dunha maneira lúdica. 

• Achegar o alumnado á figura do autor homenaxeado o día das Letras Galegas así como 
doutros persoeiros destacados da cultura galega. 

• Concienciar o alumnado da importancia de preservar a súa lingua mediante o seu uso oral 
e escrito en todos os contextos da súa vida cotiá persoal e profesional. 
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!  

Medidas a desenvolver para a mellora da 
competencia lingüistica do alumnado. 
!  

Nas actividades programadas ou previstas por este Equipo, podemos diferenciar dous tipos 
fundamentais: aquelas centradas no propio funcionamento do EDLG e nas súas funcións máis 
específicas; e aqueloutras que podemos denominar de dinamización sociolingüística. 

Internas
!  

- Análise do estado sociolingüístico actual do centro, por medio de enquisas e análises dos 
resultados das mesmas 

 - Inventario de recursos cos que conta o EDLG, tanto humanos como materiais. 

 - Traducións e subministración de material lingüístico informático e ferramentas web en 
galego a todos aqueles departamentos e membros da comunidade que o necesiten. 

- Compra de distinto material bibliográfico, lingüístico e sociolingüístico de interese para 
a dotación do equipo. 

- Mantemento dun apartado específico para o Equipo  Dinamización Lingüística dentro da 
páxina web do Instituto. 

- Manterse en contacto co Concello, os centros educativos da comarca e as asociacións 
culturais da zona, para colaborar en actividades e compartir experiencias. No noso caso é 
fundamental a relación do IES coa Fundación Eduardo Pondal e a asociación cultural 
“Monte Branco” de O Couto. 

De dinamización lingüística
!  

- Mantemento do taboleiro-encerado  “A Torre de Babel” que sirva para expoñer as novas 
e avisos do EDLG, pero tamén como medio de expresión de calquera que queira deixar 
publicamente reflectidas as súas ideas sobre a lingua.  

- Actividades de intervención nos espazos do centro, coa intención de converter todo o 
instituto nun gran libro interactivo no que a literatura, a arte e a lingua galega sexan os 
protagonistas. Tentarase con estas intervencións chamar a atención sobre os textos, 
fundamentalmente pola orixinalidade na forma de presentalos (colgadoiros de portas, 
“tendal de textos”, “paraugas de versos”, “árbore de poemas”, proxección de textos nos 
espazos comúns, “o francotirador de palabras”…), e unha vez conseguida chamar a 

 16



atención sobre eles, os lectores poderán reflexionar sobre os contidos que presentan, xa 
sexan puramente artísticos ou teñan un contido crítico sobre o uso de galego. 

- Poñer nome en galego a todos os obxectos do entorno educativo, comezando polas 
árbores e vexetais dos xardíns, e continuando por outros elementos de mobiliario público. 
Esta actividade ten como obxectivo recuperar en certos casos as formas propias galegas 
destes nomes, en desuso en ocasións por ser substituídas polas formas castelás 
correspondentes. 

- “Busca do tesouro” por todo o centro, por medio de distintas pistas, adiviñas, 
problemas… que os alumnos deber ir resolvendo para acadar o premio final. Esta 
actividade busca fomentar a participación do alumnado e potenciar o valor lúdico do 
galego como lingua de xogo e, por que non, como medio de espertar a intelixencia. 

- “A palabra da semana”; todas as semanas na biblioteca do centro escollerase unha palabra 
e o alumnado terá que adiviñar o seu significado. As palabras que se escollan pertencerán 
ao léxico tradicional galego, é dicir, a aquelas profesións e ámbitos que hoxe en día están 
en desuso. 

- Premios de creación literaria de distinto tipo e en función da celebración de distintas 
conmemoracións culturais: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, concursos de relato curto e 
poesía en lingua galega, para o que haberá que animar ó alumnado a participar nel, debido 
á típica resistencia inicial a formar parte neste tipo de proxectos por parte dos rapaces, 
sempre con tendencia a infravalorarse e pensar na súa incapacidade para a creación 
literaria. Colaborarase neste proxecto coa Biblioteca Escolar, que no Plan Lector inclúe 
tamén esta actividade. 

- Proxección de material audiovisual creado en Galicia e en lingua galega, que demostre 
que a nosa lingua é tamén apropiada para este tipo de soporte artístico. Centrarémonos 
principalmente nas curtametraxes, xénero fílmico actualmente en expansión e que supón 
un menor esforzo de atención por parte do alumnado debido á súa metraxe reducida. 
Posteriormente, espérase que estas proxeccións animen aos alumnos a participar nuns 
obradoiros de creación de guións e rodaxe de curtas. 

- Distintas saídas e visitas extraescolares. 

· Roteiro Pondaliano, visitando os lugares que Pondal, ilustre fillo da terra dos nosos 
alumnos. Para esta actividade contaremos coa colaboración de distintos departamentos: 
Lingua Galega, Xeografía e Historia, Ciencias Naturais así como se organizará toda a saída 
en estreito contacto coa Fundación Eduardo Pondal do concello de Ponteceso. 

. Visita á RTVG, para que os alumnos comproben o funcionamento deste medio de 
comunicación básico na nosa terra e a validez do uso do galego como lingua de 
comunicación. 

. Acudir a representacións teatrais: intentaremos asistir con algúns dos nosos alumnos e 
alumnas a algunha representación teatral en galego aínda sen determinar. Trataremos de 
aproveitar a  celebración dalgúns dos ciclos teatrais que se organizan na comarca de 
Bergantiños, como pode ser o FIOT (Festival Internacional de Outono de Teatro de  
Carballo) sempre e cando se poidan compatibilizar os horarios. En último caso, 
acudiriamos á Coruña onde a oferta de representacións teatrais é moito máis aberta en 
canto a horario.  
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. Participación no Correlingua, actividade lúdico-educativa que reivindica a lingua 
galega mediante unha carreira non competitiva, e que conta con concursos previos de 
Banda Deseñada e Manifesto en defensa do galego, rematando cunha fin de festa con 
actuacións musicais e teatrais. 

- Actividades sobre as distintas celebracións tradicionais: Samaín, Magosto, Nadal, 
Entroido… 

-  Participación do EDLG en todas as actividades que se organicen en colaboración con 
outros Departamentos con motivo de distintas efemérides tales como o Día da Paz 
(Edición da revista “O mundo en branco e negro”); o Día da muller Traballadora (edición 
das recensións biográficas de mulleres destacadas da historia e da cultura). 

- Actividades relacionadas co Día das Letras Galegas, dedicado este ano a Carlos Casares: 
exposicións, charlas… Participación activa en todas as actividades culturais que se 
organizan durante a Semana das Letras Galegas dende a asociación cultural Monte Branco. 

- Publicación un ano máis da revista do centro, Mariantella, buscando fundamentalmente a 
participación do alumnado tanto na selección dos contidos como na propia confección e 
redacción, coa fin de crear un produto atractivo e de interese para todos os membros da 
comunidade educativa. 

- Edición de boletíns ou “follas voandeiras”, informando con frecuencia sobre os actos, 
actividades, noticias de interese…, sen ter que agardar necesariamente a ser recollidos na 
revista do centro a fin de curso. 

- Subscricións a distintas publicacións en galego para que sexan postas a disposición de 
toda a comunidade na biblioteca e testemuñen a existencia de publicacións exclusivamente 
en galego. 
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!  

Tratamento integrado de linguas (TIL) 
!  

Segundo os principios metodolóxicos do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, e 
buscando a mellor e máis efectiva práctica docente, proponse o tratamento integrado de 
linguas, baseado na transferencia de aprendizaxes entre linguas. A coordinación entre os 
departamentos de linguas aproveitaría así similitudes gramaticais, os coñecementos 
teóricos, as estratexias e destrezas previamente adquiridos para facer rendible a 
aprendizaxe e evitar repeticións. Por outra banda, fomentaría a retroalimentación na 
aprendizaxe das distintas linguas, xa que o que o coñecemento dunha lingua aplícase 
noutra, a lingua estranxeira apréndese a partir da lingua propia e a reflexión sobre a lingua 
estranxeira leva a un proceso comparativo coa lingua propia que favorece a aprendizaxe 
desta. As vantaxes que se conseguirán con esta metodoloxía de traballo serían: 

• Traballo de ámbitos comúns desde calquera lingua: reflexión, conceptos 
xerais, actitude cara ás linguas. 

• Optimización do tempo pola selección de contidos. 

• Trasvase do aprendido dunha lingua a outra. 

• Coherencia didáctica, ao utilizar a mesma metodoloxía. 

• Deseño de actividades máis eficaz. 

• Metalinguaxe unificada. 

A finalidade sería pois evitar a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de 
calquera lingua e lograr coherencia pedagóxica, coa consecuente optimización do tempo e 
dos recursos. 

Para levar a cabo este tratamento integrado, os xefes dos departamentos de linguas 
deben reunirse e tratar distintos aspectos da programación e da práctica docente para 
acadar un consenso: 

1. Acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas. 

2. Acordos sobre a terminoloxía a empregar. 

3. Tratamento dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
similares en cada materia lingüística. 
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!  

Seguimento e avaliación do plan 
!  

O equipo directivo será coherente co proceso da calidade que se desexa 
desenvolver no centro e valorará o grao de cumprimento do proxecto, dando conta de 
logros e fracasos e das accións realizadas para mellorar o grao de satisfacción da 
comunidade escolar. 

Empregaranse para a súa avaliación procedementos baseados nunha observación 
planificada, sistemática e rexistrada, recorreremos así mesmo a sistemas de valoración 
obxectivos que quedarán reflectidos en informes e estatísticas. 

Serán todos os sectores da comunidade educativa, a través de diferentes enquisas, 
os que avalíen e fagan un seguimento deste proxecto. 

En base ao liderado compartido e co máximo consenso posible no centro tratarase 
de consolidar os acertos e corrixir os eventuais erros de organización e posta en práctica. 

O Decreto 79/2010 recolle que cada catro cursos escolares o Proxecto Lingüístico 
será remitido á Inspección educativa para a súa supervisión, pero que anualmente se 
elaborará unha addenda cos cambios que se produzan e coa información e valoración dos 
programas e actividades para o fomento e dinamización da lingua galega no curso anterior 
e información do que se vai desenvolver no curso seguinte. 
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