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Este documento intégrase no Proxecto Educativo. 

 

 

 

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

 
1. En todos os centros en que haxa unha modificación na impartición de materias 

en lingua(s) 
estranxeira(s), información sobre os cambios aprobados polo centro e 
autorizados pola consellería competente en materia de educación. 

2. Valoración dos programas e actividades para o fomento da lingua galega 
realizados no curso anterior. 

3. Información sobre os programas e actividades que se desenvolverán no curso 
seguinte. 

4. Propostas de mellora para o curso seguinte. 

Esta addenda entregarase xunto coa PXA. 
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1. INTRODUCIÓN 

 

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

universitario de Galicia, reflicte que as linguas constitúen un elemento básico de 

identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión dunha 

comunidade. 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. 

A planificación lingüística dun centro consiste na descrición detallada do camiño 

que deberá percorrer o alumnado para acadar unha boa competencia nas dúas 

linguas cooficiais independentemente de cal sexa a súa lingua familiar; e isto é o 

que recolle o Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) do IES Faro das Lúas para o 

curso 2018-2019. 

 
 

2. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

O IES Faro das Lúas está situado na zona urbana de Vilanova de Arousa pero 

recibe a maior parte do seu alumnado dos núcleos rurais dos arredores, isto é, 

das parroquias de András, Baión, Caleiro, Corón, San Miguel de Deiro e Tremoedo. 

Por iso sorpréndenos que cada ano se incremente o número de rapaces e rapazas 

que teñen como lingua habitual o castelán xa en 1º de ESO. 

Para determinar a situación lingüística do centro, o equipo que elaborou o 

Proxecto Lingüístico de Centro decidiu recoller información sobre os usos 

lingüísticos da comunidade educativa a través da observación directa e das 

enquisas realizadas a partir dos modelos propostos pola Secretaría Xeral de 

Política Lingüística (ver anexo I). 

Os resultados máis significativos obtidos en canto ao alumnado son os 

seguintes: 

 En canto á lingua usada habitualmente, a porcentaxe de alumnos que 

fala galego sobe lixeiramente ata o 19,4% e o resto mantense máis ou 

menos igual. 

 A situación nos fogares está máis igualada, un 31,6% afirma que na 

súas casas predomina o castelán ou só se fala castelán, nun 37,4 % dos 

fogares fálase só o galego ou predomina o galego, e no 27,3% fálanse 
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as dúas por igual. 
 

 Pola contra, na escola, o uso do galego, diminúe considerablemente. Só 

un 2,2% emprega sempre o galego, o 13 % utiliza máis o galego, o 

45,7% máis o castelán e un 13% só o castelán; porén mantense o 

número de falantes que empregan as dúas linguas por igual, 26,1%. 

 

 
Trátase dun centro pequeno con 23 profesores, dos cales aproximadamente a 

metade teñen destino definitivo no instituto e un número reducido estiveron os 

últimos anos traballando fóra de Galicia. Segundo as enquisas realizadas, un 41% 

empregan máis o galego ou só o galego habitualmente, o 35% emprega sobre 

todo o castelán e un 23,5% emprega as dúas linguas por igual. A porcentaxe de 

persoas que falan galego ou predominantemente galego no centro educativo 

aumenta ata o 47% . Ademais, a maioría consideran que están suficientemente 

ou altamente capacitados para empregar o galego na actividade docente e 

estarían dispostos a realizar cursos de reciclaxe e actualización. Por último, a 

actitude, en xeral, cara ao uso da lingua é positiva ou moi positiva. 

En canto á situación lingüística no centro, a lingua empregada polo persoal non 

docente é a galega. Tamén se emprega o galego na documentación 

administrativa, no rotulado do centro, nas notas informativas, na interacción co 

alumnado, coas familias e coas institucións. Ademais está presente na realización 

de actividades extraescolares, na dotación de fondos da biblioteca e na 

utilización das TIC. Por último, do resultado das enquisas despréndese a 

necesidade de mellorar e ampliar a difusión das accións levadas a cabo polo 

EDLG para darlles unha maior visibilidade. 

 

 
3. OBXECTIVOS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

Somos conscientes de que unha parte importante do noso alumnado posúe un 

nivel deficitario da competencia lingüística que produce como resultado a 

imposibilidade de adquirir novos saberes e, por tanto, o fracaso académico e, ás 

veces, persoal. Polo tanto o obxectivo final da nosa planificación lingüística será 

mellorar as destrezas comunicativas tal e como declaran os obxectivos 

curriculares. 

Para lograr ese obxectivo final é necesario intentar alcanzar antes os seguintes 
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obxectivos: 

 Transmitir e facer comprender ao alumnado que a competencia 

comunicativa non implica só o coñecemento do código lingüístico, 

senón a aplicación deste a diferentes situacións comunicativas 

académicas pero tamén persoais, profesionais, etc.

 Fomentar a extensión e diversidade dos usos sociais da lingua galega.

 
 Entender que a competencia lingüística non é só un saber máis dentro 

do currículo escolar, senón unha ferramenta básica para a adquisición 

de novas aprendizaxes.

 Ver a competencia lingüística como un contido común e transversal e 

entender que aínda que a técnica e as súas prácticas se aprenderán en 

todas as áreas lingüísticas (linguas oficiais e estranxeiras), cada área 

aportará unha modalidade discursiva diferente e específica.

 Desenvolver actitudes positivas cara á lingua galega e aos seus 

falantes.

 Garantir que o alumnado que ten o galego como lingua habitual poida 

mantela e consolidar unha competencia plena nela evitando que os 

prexuízos lla fagan abandonar cando chegue ao instituto.

 Conseguir que o alumnado que ten o castelán como lingua habitual 

adquira unha boa competencia en galego, favorecendo os contextos en 

que se exprese nesa lingua.

 
 

4. LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

Partindo do breve estudo sociolingüístico exposto anteriormente establecemos as 

seguintes liñas de actuación: 

 Promoción do uso da lingua galega na contorna que rodea o instituto.

 

 Implicación das familias no noso proxecto.

 

 Colaboración con asociacións e entidades da comarca na defensa e 

potenciación da lingua.

 Implicación do maior número de departamentos didácticos nas 

actividades propostas para o fomento da lingua galega.
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 Información ao profesorado e ao alumnado sobre a situación actual da 

lingua, literatura e cultura galegas.

 Potenciación do uso da lingua galega entre o alumnado que non a ten 

como habitual.

 Consolidación da lingua galega por parte do alumnado que a ten como 

lingua habitual.

 Implicación do alumnado para difundir e dar unha maior visibilidade ás 

accións promovidas polo EDLG.

 Uso das novas tecnoloxías para dotar a lingua galega de modernidade e 

practicidade.

 Desenvolvemento da capacidade creativa do alumnado asociada ao uso 

da lingua.

 Fomento da lectura en galego con textos amenos.

 
 Planificación de tarefas de mellora de expresión oral.

 
 Valoración da historia e a cultura propias deseñando actividades para 

que as coñezan.

 Promoción do coñecemento da contorna inmediata a través do medio 

natural, a arte, as festas,... para adquisición de novo léxico propio da 

zona.

 Asesoramento e axuda a todos os membros do centro educativo no 

relativo ao uso da lingua galega en carteis, avisos, notificacións a 

pais/nais, documentos internos,…

 Fomento da interacción entre os diferentes membros da comunidade 

educativa para ampliar os seus rexistros comunicativos.
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5. DECISIÓN DO CENTRO EDUCATIVO RESPECTO DA LINGUA EN QUE SE 

IMPARTIRÁN AS MATERIAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO 

ESO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

MATERIA H LI H LI H LI 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4 G   2 G 

EF 2 C 2 G 2 G 

FÍSICA E QUÍMICA   3 C 2 C 

LINGUA CASTELA 4 C 3 C 3 C 

1ª LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 3  3  3  

LIGUA GALEGA 4 G 3 G 3 G 

MATEMÁTICAS 5 C 5 C 4 C 

MÚSICA   2 G 2 C 

PLÁSTICA 2 G   2 G 

RELIXIÓN/VAL. ÉTIC. 1 C 1 G 1 G 

TECNOLOXÍA   3 C 2 C 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 G 3 G 3 G 

2ª LINGUA ESTRANX. FRANCÉS 2  2  2  

LIBRE CONFIGURACIÓN* INV. E TRAT. INFORM. 1 C     

LIBRE CONFIGURACIÓN* PROM. HAB. VID. SAU.   1 G   

LIBRE CONFIGURACIÓN* CULTURA CLÁSICA     2 C 

CASTELÁN (%) 46  54  54  

GALEGO (%) 54  46  46  

MATERIAS 
4º ESO ACAD 

H LI 

EF 2 G 

LINGUA CASTELA 3 C 

1ª LINGUA ESTR. INGLÉS 3  

LIGUA GALEGA 3 G 

MATEMÁTICAS 4 C 

RELIXIÓN/VAL. ÉTIC 1 C 

XEOGR. E HIST. 3 G 

1ª TRON. OPC.* ECONOMIA 3 C 

2ª TRON. OPC.* LATÍN 3 C 

1ª TRON. OPC.* BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3 G 

2ª TRON. OPC.* FÍSICA E QUÍMICA 3 C 

1ª ESP. OPC.* EPVA 3 G 

2ª ESP. OPC.* MÚSICA 3 G 

1ª ESP. OPC.* TIC 3 G 

2ª ESP. OPC.* FRANCÉS 3  

1ª ESP. OPC.* TECNOLOXIA 3 C 

* ESPECIFICAR O NOME DA MATERIA 

CASTELÁN (%) 50  

GALEGO (%) 50  
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MATERIAS 
4º ESO APLIC 

H LI 

EF   

LINGUA CASTELA  C 

1ª LINGUA ESTR.   

LIGUA GALEGA  G 

MATEMÁTICAS  C 

RELIXIÓN/VAL. ÉTIC   

XEOGR. E HIST.  G 

1ª TRON. OPC.*   

2ª TRON. OPC.*   

1ª ESP. OPC.*   

2ª ESP. OPC.*   

* ESPECIFICAR O NOME DA MATERIA 

CASTELÁN (%)   

GALEGO (%)   

 

 

6. EXENCIÓNS 

 

A. PROCEDEMENTOS DE SOLICITUDE (ORDE 10/2/14) 

 

O alumnado procedente doutras comunidades autónomas ou dun país 

estranxeiro que se incorpore ao sistema educativo de Galicia no 3º ciclo de 
educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en bacharelato 

poderá obter unha exención temporal da cualificación das probas de avaliación 

da materia de lingua galega durante un máximo de dous cursos escolares 
consecutivos. 

A exención suporá a consignación de exento nos documentos oficiais de 
avaliación do alumnado. O alumnado terá que asistir ás aulas como medio de 

integración lingüística e coa finalidade de que co seu esforzo persoal, con 
materiais didácticos específicos e cunha axuda continua do seu profesorado 

poida ter, ao remate do prazo da exención, un dominio adecuado da lingua 
galega e seguir as ensinanzas propias do nivel en que estea ou en que vaia 

matricularse, en igualdade de condicións ca os demais compañeiros ou 

compañeiras da clase. 

A solicitude da exención da materia de lingua galega deberá presentarse en 

soporte papel á persoa titular da Dirección do centro docente, utilizando 

o formulario normalizado que figura como anexo desta orde, dispoñible na sede 
electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. A referida solicitude irá 

asinada polo alumno ou pola alumna solicitante, polo seu pai/nai/titor/titora ou   

pola persoa que teña a súa representación legal, se é menor de idade, e nela 
exporanse as razóns polas que se solicita a exención. 

O prazo de presentación da solicitude empezará o  1 de setembro de cada ano   

e rematará o 5 de outubro de cada ano ou de vinte días seguintes á 

incorporación da persoa interesada ao novo centro. 

https://sede.xunta.es/
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Os centros docentes públicos dependentes da consellería con competencia en 
materia de educación resolverán sobre a concesión ou a denegación da exención, 

no prazo máximo de dez días hábiles a partir da presentación da 

documentación completa. 

 
 

B. MATERIAIS E RECURSOS ESPECÍFICOS 

 A este alumnado subministraránselle materiais didácticos 

específicos de apoio e reforzo elaborados polos departamentos das 

materias que se impartan en lingua galega nese curso escolar. O 
profesorado desas materias será o encargado de valorar a idoneidade 
das medidas e progreso do alumno/a, así como de ofrecerlle axuda 
continua. 

 

 Adquiriranse materiais específicos en galego de axuda para cada 

nivel educativo para o alumnado exento, que se depositarán nos 
departamentos didácticos correspondentes e/ou na biblioteca escolar. 

 
 Adquiriranse materiais en galego para todos os niveis educativos 

para a biblioteca escolar. 

 

 Darase información e difusión de materiais de tradución e 

corrección do galego dispoñibles na rede, así como outro materiais 
interactivos para o fomento da lingua. 

 
 

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO QUE NON TEÑA 

O SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON 

APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE LLE IMPARTEN 

( SECUNDARIA) 

 Proporcionar traballo complementario para o alumnado con dificultades 

especiais ( ACI, alumnado foráneo) en forma de cadernos de 

actividades, textos para traballar a comprensión e a expresión e outros 

materiais propostos polos departamentos. 
 

 Implicar a este alumnado nas actividades complementarias que se 

leven a cabo no instituto, sobre todo naquelas nas que calquera das 

linguas impartidas sexa a protagonista. 
 

 Dotar a biblioteca de aula de libros de temática variada adaptados aos 

distintos niveis do alumnado. 
 

 Aplicación efectiva da asignación lingüística establecida para cada 
materia do currículo. 

 

 Apoio e asesoramento ao profesorado para acadar a devandita 
aplicación efectiva. 
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 Promoción do uso do galego en todas as comunicacións do centro e nos 
carteis ou traballos expostos polo alumnado nos taboleiros do centro. 

 

 Emprego do galego nas actividades realizadas nas horas presenciais de 
titoría. 

 

 Organización de actividades lúdicas que estimulen a expresión oral e 
escrita do alumnado nas diferentes linguas. 

 
 Implicación do profesorado relacionado coa realización de actividades 

complementarias e extraescolares para que estas sexan desenvolvidas 
en galego. 

 

 Emprego do galego nas celebracións e conmemoracións de efemérides 
que se desenvolvan no centro. 

 

 Promoción do uso o galego nas actividades que se desenvolvan desde o 
departamento de orientación: charlas, obradoiros… 

 

 Promoción do galego nos materiais audiovisuais empregados na aula 
nas diferentes materias, sempre que exista versión na nosa lingua. 

 

 Exencións nas cualificacións da materia de Lingua galega e literatura. 

 

 Desdobramentos en 1º e 2º da ESO para Lingua e literatura galega e 
para Lingua e literatura castelá. 

 

 Reforzo educativo por parte do profesorado de cada materia, mediante 
exercicios adicionais específicos e/ou a través da profesora de 
pedagoxía terapéutica. 

 
 Contratos-programa na modalidade de acompañamento escolar fóra do 

horario lectivo para o alumnado de 1º e 2º de ESO que o necesite. 
Teñen dous días á semana dúas horas de clase con profesorado 
externo; o seu labor é de reforzo, orientación e apoio (PROA) ao 
currículo ordinario a través dos ámbitos científico-tecnolóxico e 
lingüístico-social. 

 
 Programas de mellora, aprendizaxe e reforzo (PMAR). 

 
 Adaptacións curriculares para aqueles alumnos ou alumnas que se 

aparten significativamente do currículo ordinario. 
 

 Apoio fóra da aula para aqueles alumnos ou alumnas que sexan 
obxecto de adaptación do currículo. 

 

 Agrupamentos flexibles. 
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7. PROCEDEMENTOS QUE ASEGURAN QUE O ALUMNADO ACADA A 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PROPIA DO NIVEL EN AMBAS AS DÚAS 

LINGUAS OFICIAIS (FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, 

ENSINANZAS ARTÍSTICAS E DEPORTIVAS, E ENSINANZA DE 

PERSOAS ADULTAS). ( NON SE CONTEMPLA NO NOSO CASO). 

 

 

8. MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE AS MATERIAS DE LINGUAS 

IMPARTIDAS NO CENTRO. IMPARTICIÓN DO CURRÍCULO INTEGRADO 

DAS LINGUAS. 

 

Tal e como se vén realizando dende cursos pasados existe unha coordinación dos 

departamentos didácticos de lingua galega e de lingua castelá para intentar non 
duplicar as explicacións dos distintos contidos e unificar a terminoloxía 

empregada nas dúas materias co fin de facilitar a aprendizaxe do alumnado. Esta 
coordinación revísase nas reunións que ambos os departamentos manteñen a 

principios de curso antes da entrega das programacións, para poder incluír todos 
estes acordos nas mesmas. 

A consecución dos obxectivos que fan referencia á adquisición dunha 

competencia plena nas dúas linguas da nosa comunidade require un grupo de 
medidas que incidirán sobre o alumnado dun xeito gradual, ó longo dos catro 

anos que permanecerán no noso centro: 

 Concienciación por parte do profesorado da importancia dun cambio na 

metodoloxía didáctica tendente a mellorar a competencia oral do noso 

alumnado, mediante a realización de exposicións orais por parte dos 

alumnos/as.
 

 Elaboración de pequenos dicionarios ou glosarios con vocabulario 

referente ás diversas materias do currículo.
 

 Promover e valorar unha correcta expresión escrita en todas as 

materias do currículo para que o noso alumnado poida ir mellorando a 

súa ortografía progresivamente.
 

 Promover e valorar a lectura e a comprensión lectora en todas as 

materias. Por este motivo implantouse xa hai varios cursos unha hora 

de ler diaria en 1º de ESO e unha hora semanal en 2º, 3º e 4º de ESO.
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9. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

A. COMPOSICIÓN 

I. PROFESORADO 

Marta Mª Cobas Martínez (coordinadora) 

Lucía Mª Gómez Rial 

Mª Susana Naveira Sánchez 

 
II. ALUMNADO 

Marta Domínguez Pérez 

Paula Pena Alfonso 

Iago Santos Carregal 

Lidia Santos Pérez 

Ademais, o EDLG conta con corenta e oito alumnos e alumnas colaboradores, 

distribuídos por todos os grupos do instituto. 

 

III. PERSOAL NON DOCENTE 

Herminia Pintos Cancela 

 
B. FUNCIÓNS 

 

I. COORDINADOR/A. 

 

De acordo co Artigo 87º do Regulamento orgánico dos institutos de 

educación secundaria (Decreto 324/1996, do 26 de xullo. DOG 09-08- 

96), as funcións do coordinador/a do EDGL son: 

 Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares. 

 
 Responsabilizarse da redacción dos plans que serán propostos á 

comisión de coordinación pedagóxica. 

 Convocar e presidir as reunións do equipo. 

 
 Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como 

da redacción da memoria final de curso, na que se fará unha 

avaliación das actividades realizadas que se incluirá na memoria 

do centro. 

 Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa 

información sobre as actividades do equipo e de todos aqueles 

actos e institucións culturais relacionados coa realidade galega. 
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II. EQUIPO 

 

De acordo co Artigo 83º do Regulamento orgánico dos institutos de 

educación secundaria (Decreto 324/1996, do 26 de xullo. DOG 09- 

08-96), as funcións do Equipo son: 

 Presentar, a través do claustro, propostas ó equipo directivo para 

a fixación dos obxectivos de normalización lingüísticas que se 

incluirán no proxecto educativo do centro. 

 Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa 

inclusión no proxecto curricular, o plan xeral para o uso do 

idioma, no cal se deberá especificar cando menos: 
- Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades do centro. 
- Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e 

a mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 

 Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa 

inclusión no proxecto curricular, o plan específico para potenciar 

a presenza da realidade galega (cultura, historia, xeografía, 

economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc.) no 

ensino. 

 Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á 

consecución dos obxectivos incluídos nos plans anteriores. 

 Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento 

de investimento dos recursos económicos dispoñibles para estes 

fins. 

 Aqueloutras funcións que a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria establece na súa normativa específica. 

 

 
10. PROGRAMAS E ACTIVIDADES PARA O FOMENTO DA LINGUA 

GALEGA 

 

 Participación no “Concurso de adhesivos” que, anualmente, convoca a 

Coordinadora de equipos de dinamización da lingua galega do Salnés.

 Exposición dos adhesivos gañadores e finalistas do concurso 

anteriormente citado.

 Colaboración coa revista de cómics Enórmic, editada pola Coordinadora 

do Salnés e asistencia á súa presentación.

 Elaboración dunha revista dixital.
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 “8 meses, 8 causas para usar o galego”: actividade tendente a eliminar 

os erros máis comúns no uso da lingua galega.

 “Concurso de carteis de promoción da lingua galega”, convocado 

anualmente polo equipo de dinamización da lingua galega do centro.

 Asistencia a algunha representación teatral en galego.

 

 Actuación dalgún contacontos.
 

 Visita dalgún escritor ou escritora en lingua galega cuxas obras fosen 

lidas polo alumnado.

 “Concurso de coplas satíricas”, convocado anualmente co gallo do 

Entroido.

 Celebración do “Día Mundial da Poesía” en colaboración cos 

departamentos de Lingua Galega e Música e coa Biblioteca.

 Posta en marcha do “IV Certame Creativo” co apoio das TIC.

 
 Elaboración do volume IV dos “Erros habituais no uso do galego”, para 

difundir entre alumnado e profesorado.

 Participación do alumnado de 3º da ESO na “Ruta rosaliana” por Padrón.

 Celebración  do  Día das Letras Galegas con concursos de carteis, 

presentacións dixitais, lectura pública de obras…

 “Correlingua en Vilanova”, en colaboración co IES A Basella.

 
 Visita á praza de abastos de Vilanova do alumnado de 1º da ESO, para 

coñecer os nomes galegos dos produtos alí vendidos: verduras, froitas, 

peixes...

 Elaboración por parte de alumnado de 4º da ESO dun vídeo-resumo 

coas súas actividades extraescolares, para levalo como recordo do seu 

paso polo centro.

 Celebración dunha “Noite branca en galego”.

 

 Selección e exposición de noticias sobre a lingua e a literatura galegas.

 
 Promoción de concursos externos que favorezan o uso do galego.

 

 Colaboración coa Biblioteca e con outros departamentos na celebración 

de datas sinaladas, no club de lectura, nos Proxectos Documentais 

Integrados...
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 Difusión das actividades do EDLG na páxina web do centro.

 
 Exposición sobre Manuel María: “O Miño, canle de luz e néboa”.

 

 
11. PLURILINGÜISMO 

 

A. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO 

(CON NEAE) 

 

Realizar apoio con medidas de reforzo ao alumnado con necesidades específicas: 

ACI e apoio fóra e dentro da aula impartido pola profesora de pedagoxía 

terapéutica . Neste sentido é fundamental o traballo do Departamento de 

Orientación e a colaboración do profesorado de apoio dentro e fóra da aula. 

 
 

B. SECCIÓNS BILINGÜES 

 

Actualmente existe no centro unha sección bilingüe na materia de Tecnoloxía de 

3º de ESO que se imparte en castelán-inglés. 

 

 
12. AVALIACIÓN 

 

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

do Proxecto Lingüístico do Centro debe ser realizada 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 expoñeranse no consello escolar, quen, como xa indicamos, 

aprobará, se procede, 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: as modificacións na impartición de materias en linguas estranxeiras, 

valoración dos programas e actividades para o fomento da lingua galega 
realizados polo centro educativo no curso anterior, información do que se vai 

desenvolver no seguinte curso e propostas de mellora. 
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ANEXO I 

ENQUISA ALUMNADO: 

https://docs.google.com/forms/d/1zE3_uz2OClqDS3OJcAHXXB0p-02FZm8P5RO0- 

iTZ5wQ/edit#responses 

ENQUISA PROFESORADO: 

https://docs.google.com/forms/d/1JzMve9alQ8gnR7IKm9ICY0Iv2D_YgtGWrQH0vM 

KACYY/edit#responses 

 

RESULTADOS ENQUISAS DO PROXECTO LINGÜÍSTICO → ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1zE3_uz2OClqDS3OJcAHXXB0p-02FZm8P5RO0-iTZ5wQ/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1zE3_uz2OClqDS3OJcAHXXB0p-02FZm8P5RO0-iTZ5wQ/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1JzMve9alQ8gnR7IKm9ICY0Iv2D_YgtGWrQH0vMKACYY/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1JzMve9alQ8gnR7IKm9ICY0Iv2D_YgtGWrQH0vMKACYY/edit#responses
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RESULTADOS ENQUISAS DO PROXECTO LINGÜÍSTICO → 

PROFESORADO 
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