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1. INTRODUCIÓN 

Os centros educativos son os  espazos onde a persoa se forma en todo 

tipo de aprendizaxes e materias entre as que cobran especial relevancia as 

linguas. Desde as etapas máis temperás o alumnado irá adquirindo unha maior 

competencia lingüística e mellorando as destrezas comunicativas que lle serán 

fundamentais para o seu desenvolvemento integral, tanto desde o punto de 

vista académico como persoal. 

O sistema educativo deberá garantir, logo, o dominio das linguas oficiais 

de Galicia, galego e castelán, e favorecer o coñecemento de linguas 

estranxeiras, tan necesario na sociedade multicultural e globalizada en que 

vivimos. 

Os centros escolares concretarán a súa planificación lingüística no PLC 

(Proxecto Lingüístico de Centro) axustándose ao descrito no Decreto 79/2010.  

Neste documento pedagóxico-administrativo especificaranse, entre outros 

datos, a distribución lingüística curricular, as medidas de apoio e reforzo para 

mellorar a competencia lingüística do alumnado e as actuacións encamiñadas 

a dinamizar o uso da lingua galega. 

Tal e como se indica no artigo 14º, o PLC será redactado por unha 

comisión nomeada polo equipo directivo e constituída, como mínimo, polos/as 

xefes/as dos departamentos de linguas e mais o/a coordinador/a do EDLG 

(Equipo de Dinamización da Lingua Galega). No dito decreto establécese 

tamén que deberá remitirse á Inspección Educativa cada 4 anos e actualizarse 

anualmente nunha addenda que recolla os cambios producidos a respecto do 

curso anterior. 

O Proxecto Lingüístico de Centro é unha parte do Proxecto Educativo de 

Centro no que se recolle a regulación consensuada dos usos lingüísticos 

comunicativos e a súa aplicación en todos os aspectos da vida do centro co fin 

de mellorar o ensino. 
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A comisión encargada de redactar o PLC está formada por: 

Coordinadora do EDLG 

Xefa do Departamento de Lingua Castelá 

Xefa do Departamento de Lingua Galega 

Xefa do Departamento de Lingua Francesa 

Xefa do Departamento de Lingua Inglesa 

Xefa do Departamento de Latín 

 

2. MARCO LEGAL 

A. Constitución Española 

 A lingua oficial de España é o castelán e a cidadanía ten o dereito e a 

obriga de coñecelo. 

 As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas 

comunidades autónomas. 

B. Estatuto de Autonomía 

•A lingua propia de Galicia é o galego. 

•Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de 

os coñecer e de os usar. 

•Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous 

idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, 

cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu 

coñecemento. 

•Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. 

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

De conformidade coas disposicións procedentes, garante a igualdade do 

galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia e asegura a 

normalización do galego en todos os eidos da sociedade. O artigo 14 desta lei 

indica que ao remate do ensino obrigatorio se garantirá a igualdade de 

competencia lingüística nos dous idiomas oficiais. Nesta mesma liña, e desde 

unha perspectiva máis global, tamén se pronuncia a Carta europea de linguas 
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rexionais e minoritarias de 1992, ratificada polo goberno do Estado español en 

2001. 

D. Plan xeral de normalización da lingua galega, setembro do 2004 

Establece como un dos seus obxectivos xerais conseguir para a lingua 

galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, e dálle prioridade á súa 

presenza en sectores estratéxicos. 

Para conseguir estes fins, cómpre afondar no desenvolvemento dos 

preceptos da Lei de normalización lingüística no tocante ao ensino, sen dúbida 

un sector fundamental para a implantación de hábitos lingüísticos en galego, e 

establecer unha nova regulamentación do galego que facilite o seu emprego de 

xeito progresivo e xeneralizado en todos os niveis e graos non universitarios. 

Neste sentido, cómpre 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, erradicando especialmente o seu emprego sexista en todos os ámbitos 

e respectando, así mesmo, a situación sociolingüística en que se enmarca 

cada centro. 

A mobilidade do alumnado e do profesorado que caracteriza a nosa 

sociedade non debe constituír un obstáculo para alcanzar os obxectivos 

descritos, senón que debe ser compatible co mantemento da singularidade 

cultural de Galicia e da lingua propia no ensino. 

E. Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o Plurilingüismo 

A Lei de normalización lingüística establece que a primeira ensinanza 

deberá impartirse na lingua do alumnado. Xa que logo, cando o idioma 

maioritario da aula sexa o galego, en educación infantil as clases impartiranse 

nesta lingua. Cando non o sexa, asegurarase o cumprimento da lei mediante a 

atención individualizada ao alumnado. En todo caso, as dúas linguas oficiais 

serán tidas en conta e o profesorado deberá procurar que os rapaces adquiran 

ambas en igualdade ao remate desta etapa educativa. 
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No resto das etapas, o galego deberá ter unha presenza horaria 

semellante á do castelán. Ademais, no ensino obrigatorio a Administración fixa  

algunhas materias que será preceptivo impartir na lingua propia de Galicia. En 

primaria, por ser unha área que permite adquirir un léxico variado de uso 

corrente e que esixe do alumnado unha importante capacidade de 

desenvolvemento textual á hora de facer exercicios e exames, estableceuse a 

materia de Coñecemento do medio natural, social e cultural. Esta materia 

presenta, ademais, a vantaxe de incluír contidos propios das ciencias e 

contidos propios das humanidades. En secundaria obrigatoria, as materias 

fixadas veñen corresponderse co que na etapa anterior abranguía 

Coñecemento: Ciencias sociais, xeografía e historia; Ciencias da natureza e 

Bioloxía e xeoloxía. 

O Decreto para o plurilingüismo establece que deberá procurarse que o 

alumnado utilice o galego nas materias que se impartan nesta lingua. Tamén 

os libros de texto e restantes materiais deberán estar en galego. 

Para asegurar a promoción da lingua galega nos centros de ensino, o 

Decreto de plurilingüismo dispón que se establecerá un programa regular de 

actividades de fomento do galego, con especial atención ao incremento do seu 

uso nas actividades extraescolares e complementarias. 

Aspectos principais: 

•A educación infantil impartirase en galego cando esta sexa a lingua maioritaria 

do alumnado. Cando non o sexa, o profesorado procurará que todos os nenos 

e nenas adquiran o coñecemento da lingua propia de Galicia e atenderá os 

galegofalantes de xeito individualizado. 

•No resto das etapas educativas, o galego terá unha presenza horaria 

semellante ao castelán. 

•O decreto fixa o galego como lingua vehicular das materias de Coñecemento 

do medio, en primaria, e de Ciencias sociais, xeografía e historia; Ciencias da 

natureza e Bioloxía e xeoloxía, en secundaria obrigatoria. 

•Nas materias impartidas en galego, os materiais didácticos estarán redactados  
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nesta lingua e procurarase que o alumnado utilice o galego nas súas 

expresións orais e escritas. 

•Establecerase un programa regular de actividades de fomento do galego, con 

especial atención ao incremento do seu uso nas actividades extraescolares e 

complementarias. 

•Constituirase un equipo de dinamización da lingua galega que deseñará e 

poñerá en práctica o dito programa. O seu coordinador participará tamén na 

comisión que elabore o proxecto lingüístico do centro. 

•A Secretaría Xeral de Política Lingüística coordinará o labor dos equipos de 

dinamización, difundirá as súas experiencias e ofrecerá asesoramento técnico. 

•A Consellería de Educación establecerá un plan de formación que garanta a 

competencia en galego do persoal dos centros educativos. 

•A Administración educativa elaborará un plan específico de formación 

lingüística, histórica e sociocultural de adultos destinado á nova poboación 

inmigrante. 

F. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas de 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG, 13/07/07) 

- Exención 2º lingua estranxeira. Art. 6º.4. 

- Programa de reforzo educativo de pendentes. Art. 12º.7. 

- Prolongación idade escolarización en repetición en 4º (19 anos). Art. 12º.10. 

- Atención á diversidade: apoios, desdobramentos, escolarización alumnado 

incorporación tardía, flexibilización altas capacidades... Art. 13º. 

- ANEE: AC (avaliación e promoción en referencias aos seus obxetictivos), 

prolongación da escolarización 1 ano. Art. 14º. 

- PDC. Art. 15º. 

- Plan específico personalizado para repetidores. Art. 18º. 

- A atención a diversidade na CC e programacións. Art. 18º. 

- Titoría e orientación do alumnado. Art. 20º. 

- Participación dos pais no proceso educativo. Art. 21º. 
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G. Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación 

da ESO na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 12/09/07) 

- Posibilidade para o alumnado de 1º e 2º que presente claras dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular na área de lingua, de 

quedar exento de cursar segunda lingua estranxeira. Art. 5º f. 

a) Recibirá reforzo educativo logo do informe pertinente do titor da etapa ou 

curso anterior coa colaboración do DO. 

b) No seu expediente académico figurará coa mención de exento. 

c) A competencia da decisión recaerá na dirección, oídas as nais/pais/titores. 

- Posibilidade de flexibilización do currículo: enriquecemento para AAC e AC 

para ANEAE. Art. 7 º. 

- Atención á diversidade. Art. 8º. 

a) As MAD en ningún caso suporán unha discriminación que lle impida ao 

alumnado acadar estes obxectivos e a titulación correspondente. 

b) MAD organizativas e/oi curriculares: desdobramento, programas de 

diversificación curricular, etc. 

c) O reforzo educativo nas áreas instrumentais, lingua castelá e galega e 

matemáticas, será prioritario. 

d) Desdobramento nas materias de linguas e matemáticas: grupos de máis de 

20 alumnos. O centro contará cos recursos necesarios. 

e) Agrupamento de materias en ámbitos nos cursos 1º e 2º:   

- A efectos de organización. 

- Unha soa persoa debe impartir docencia de máis dunha materia. 

- Cada unha das materias terá o seu propio currículo e o tratamento, para 

efectos de avaliación, será o mesmo que cando é impartida por separado. 

- En ningún caso significará un programa de diversificación curricular. 

f) Avaliación. Art. 9º. 

- Detección das desigualdades do alumnado e a toma de decisións en canto ás 

medidas precisas. 

g) Horario dispoñible do profesorado: prioridade da dedicación ao reforzo do  
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alumnado que o necesite para unha mellor atención á diversidade. Art. 10 b. 

H. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 

ESO na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 07/17/08) 

- Detección das dificultades do alumnado e a toma de decisións en canto ás 

medidas precisas. Art. 2º. 3, 4 º.2. 

- Asesoramento do orientador/a. Art. 4º.3. 

- Valoración cualitativa nas actividades de reforzo do alumnado exento de 

francés. Art. 4º.9. 

- Avaliación e promoción de alumnos con AC conforme ao establecido nestas. 

Art. 5º. 

- Promoción con pendentes con programa de reforzo. Art. 6º.6. 

- Redución da duración da etapa dos alumnos/as con altas capacidades. Art. 

6º.7. 

- Plan de recuperación das aprendizaxes non adquiridas para alumnado 

repetidor. Art. 6º.8. 

- Información aos pais das decisións adoptadas para reforzo/recuperación. Art. 

8º.2. 

 

3. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO  

3.1.  Situación sociolingüística do centro 

O Instituto de Educación Secundaria, Xesús Ferro Couselo,  é un centro 

público dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria  

que imparte estudos obrigatorios e bacharelato. 

O Centro está situado nos arrabaldes  do concello de Ourense, na rúa 

Ponte Sevilla nº 43;  moi preto do pavillón de deportes Paco Paz e de 

Expourense.  

O alumnado presenta un perfil bastante uniforme dende unha perspectiva 

sociocultural e lingüística.  Case todo o alumnado procede de familias que 

adoitan ter o galego como lingua familiar, xa que apenas temos alumnado 

inmigrante. 
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3.1.1. O noso centro 

O Instituto de Educación Secundaria Xesús Ferro Couselo está situado 

nunha zona periférica da cidade de Ourense, barrio de Mariñamansa. É un 

centro público, dependente da Consellería de Educación e inaugurado no ano 

1989. 

O centro conta cos seguintes espazos: 

- Un salón de actos. 

- 18 aulas. 

- Dous laboratorios. 

- Un ximnasio pechado. 

- Unha aula de informática. 

- Unha aula de música. 

- Unha aula de tecnoloxía. 

- Unha aula de plástica. 

- Un aula de pedagoxía 

terapéutica.  

- 9 departamentos. 

- Dous campos de deporte. 

- Dependencias propias 

para a xestión e a 

administración. 

- Unha biblioteca. 

- Unha sala de profesores. 

- Unha sala de recepción 

de pais e nais. 

- Unha cafetería (comedor) 

3.1.2. Alumnado 

A maior parte do alumnado do Centro vive no Concello de Barbadás, polo 

que utilizan o transporte escolar e o servizo de comedor dos luns, que é o día 

que teñen clase pola tarde. 

O noso centro agrupa este curso escolar un total de 332 alumnos e 

alumnas: 248 de Secundaria  e 84 de Bacharelato.   En Secundaria recibimos 

alumnos e alumnas dos                                            

                              , no caso de prim                            

Luí                                                                      

                                                                        

                                 .  

Aínda que o galego sexa a lingua predominante nos fogares, nas 

interaccións comunitarias,  no  concello e nas entidades asociativas do 

contorno, cómpre resaltar que na meirande parte do alumnado dos núcleos de  
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maior poboación e con poboación máis nova apreciamos un avanzado 

retroceso nas interaccións do alumnado no centro educativo. 

 

3.2. Concello 

 Barbadás é un municipio pertencente á provincia de Ourense, na comunidade 

autónoma de Galicia (España). Forma parte da comarca de Ourense. 

 Este concello, mantivo durante os últimos anos un crecemento demográfico 

exponencial, alcanzando no 2017 case 11.000 habitantes. 

 O seu principal núcleo socioeconómico é a localidade da Valenzá, lindeira coa 

capital ourensá. 

3.2.1. Núcleos urbanos e parroquias 

O municipio de Barbadás está formado polos seguintes núcleos urbanos 

ou parroquias:  A Valenzá, As Lamas, O Fonsillón, Finca Fierro, Barbadás, Alto 

do Pontón, Bentraces, Loiro, Piñor, Mondideu, Parada e Santa Uxía. 

3.2.2. Emprego e tecido económico 

Nunha breve análise socioeconómica do concello, comprobamos que a 

estrutura económica é moi diversa, cunha distribución na que predomina  o 

sector terciario, seguido do  sector secundario.  Este sector terciario ofrece 

servizos de moi diferente índole: industria hoteleira e hostaleira,  así como 

infraestruturas e servizos relacionados co  recente crecemento da poboación: 

garderías, parques públicos, colexios, lugares de ocio, etc.  Este sector leva 

ocupando  entre o 60 % da poboación activa. 

O sector secundario (construción e industria) tamén continúa sendo 

destacable, pese á situación económica global, ocupando aproximadamente 

segundo os nosos datos o 28-30  % da poboación activa.  Aínda que, dada a  

situación económica actual, este sector tan estratéxico e básico para moita 

economías familiares continúa sendo bastante castigado.   

O sector primario é moito menos relevante ocupando só o  10% da 

poboación activa,  pola escasa actividade e a pouca capacidade de emprego 

que se crea no sector.  A gandería, tanto intensiva como extensiva, 

concéntrase nalgunhas parroquias, non habendo ningunha explotación  
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dominante, sendo case todas de tipo familiar. A isto hai que unir unha 

produción agrícola moi variada (millo, patacas,  árbores frutais, vides...) 

dedicada a autoconsumo, fundamentalmente. 

 

-Datos xerais do centro curso 19-20 

 

DATOS XERAIS TOTAL MULLERES HOMES 

ALUMNADO 332 165 167 

PROFESORADO 35 23 12 

PERSOAL NON DOCENTE 5 5 0 

TOTAIS     GLOBAIS 372 193 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURSO TOTAL MULLERES HOMES 

ESO   1º                     

25/25/25 

75 36 39 

2º                     

25/24/24 

73 34 39 

3º                           

24/24 

48 24 24 

4º                          

25/27 

52 23 29 

 248 117 131 

BCH   1º                         

22/22 

44 20 24 

2º                         

20/20 

40 28 12 

 84 48 36 
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Datos do alumnado dependendo da  modalidade de bacharelato  

 

 

                                                                     

                  . 

 

ÓRGANO 

COLEXIADO 

CCP CLAU

STRO 

CE DELEGA

DOS/AS 

SUBDELE

GADOS/A

S      

MULLERES 17 23 12 4 5 

HOMES 4 12 4 10 9 

TOTAIS  21 35 16 14 14 

 

 

 

 

 

CIEN 

CIAS 

1º 

BCH 

2º 

BCH 

 CIEN 

CIAS  

SOCIAIS 

1º 

BCH 

2º 

BCH 

 HUMANI 

DADES 

1º 

BC

H 

2º 

BCH 

 TOTAIS 

Globais  

Alumnas 7 11 18 Alumnas 10 17 27 Alumnas 3 0 3 48 

Alumnos 14 5 19 Alumnos 9 7 16 Alumnos 1 0 1 36 

TOTAIS 21 16 37 TOTAIS 19 24 43 TOTAIS 4 0 4 84 

% CIENCIAS CIENCIAS      

SOCIAIS 

HUMANI 

DADES TOTAIS SANITARIA TECNOLÓXICA 

Alumnas 37.5% 88.88% 11.12% 56,25% 6,25% 

Alumnos 52,9% 3.15% 68.4% 44,4% 2,7% 
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CURSO  Tipo de medida de atención á 

diversidade 

MULLERES HOMES TOTAIS 

1ºESO ACI 0 0 0 

EXENCIÓN 2º IDIOMA 2 8 10 

EXENCIÓN GALEGO  0 2 2 

PT 3 6 9 

AL 2 2 4 

 7 18 25 

2º ESO  ACI 1 0 1 

EXENCIÓN 2º IDIOMA 6 5 11 

EXENCIÓN GALEGO  0 0 0 

PT 5 3 8 

AL 1 1 2 

 13 9 22 

3º ESO  EXENCIÓN GALEGO 0 1 1 

4º ESO  EXENCIÓN GALEGO 1 2 3 

AL 0 1 1 

 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS 

 Acadar unha base de aprendizaxe común para todas as linguas do    

currículo. 

 Fomentar a reflexión interlingüística. 

 Mellorar a competencia comunicativa do alumnado en todas as linguas. 

 Garantir a coexistencia harmónica entre as dúas linguas oficiais. 

 Obter unha maior coherencia metodolóxica e terminolóxica. 

 Espertar o interese pola aprendizaxe de novas linguas. 

 Valorar a diversidade lingüística. 
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 Potenciar o uso do galego por parte de toda a comunidade escolar. 

 Mellorar a competencia lingüística do alumnado utilizando os recursos 

necesarios no caso de alumnado estranxeiro non castelán falante. 

 Integrar as TIC no proceso de ensinanza-aprendizaxe e da práctica 

docente, para o desenvolvemento da competencia lingüística-dixital, en todas 

as áreas, materias e ámbitos do currículo. 

 Desenvolver actitudes positivas de cara á utilización das linguas nas que 

se imparten nas materias lingüísticas e non lingüísticas. 

 

5. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

5.1. Obxectivos para a mellora da competencia lingüística e o fomento das 

linguas estranxeiras 

-Reforzar a comprensión oral e a lecto-escritura nas dúas linguas estranxeiras. 

-Coñecer outras culturas e realidades que esperten o interese e curiosidade do 

alumnado e enriquecer, deste xeito, a súa competencia pluricultural. 

-Promover intercambios con alumnos/as dos países cuxas linguas están a 

aprender. 

-Potenciar actividades culturais relacionadas co contorno das linguas 

estranxeiras,creando situacións de comunicación real co alumnado anglo-

falante e franco-falante no estranxeiro. 

-Implantar seccións bilingües nas dúas linguas estranxeiras, sempre que sexa 

posible. 

-Animar ao alumnado do centro a participar nos programas de formación de 

linguas estranxeiras convocados pola Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

5. 2. Obxectivos para a mellora da competencia lingüística e o fomento da 

lingua galega 

Pensamos que é necesario perfilar uns obxectivos específicos para normalizar 

e dinamizar o uso da lingua materna do alumnado: 

- Promover a interacción entre a escola e o seu contorno para conseguir unha 

normalización da lingua galega. 



 

 Páxina 16 

 

 

- Establecer accións de dinamización que fomenten a autoestima cara a lingua 

galega dos pais e nais, especialmente galego-falantes, co obxectivo de 

aumentar a transmisión de pais a fillos, pedindo axuda ás familias para que 

colaboren na aprendizaxe da lingua deficitaria, neste caso o galego.  

- Tratar de equiparar a oralidade en galego buscando un equilibrio coa lingua 

castelá, dado que as enquisas que se fixeron o curso pasado en 1º ESO a 

través das titorías por encargo do EDLG deron como resultado un uso 

prioritario do castelán.  

- Valorar e estimar a Lingua Galega como algo útil en calquera situación 

comunicativa.  

- Utilizar como modelos de referencia aos alumnos/as que falan galego para 

motivar e axudar aos demais.  

- Facer uso da lingua galega dentro e fóra das aulas.  

- Fomentar a lectura en galego como fonte de aprendizaxe e pracer.  

- Apoiar e mesmo coordinar calquera iniciativa dinamizadora dos membros da 

Comunidade Educativa.  

- Responsabilizar o profesorado no proceso de dignificación da lingua como 

modelo lingüístico diario de referencia do alumnado. 

- Proporcionar asesoramento lingüístico ao profesorado que o precise para a 

realización de actividades. 

- Fomentar actividades que favorezan o uso do galego e o coñecemento da 

nosa historia e tradición cultural colaborando co concello, ANPA, asociacións... 

-  Atender e dar resposta ás diferentes necesidades do alumnado mediante 

estratexias e recursos apropiados á diversidade do mesmo.  

- Integrar o uso das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso 

educativo. 

- Axudar ao alumnado inmigrante na incorporación á nosa lingua. 

- Achegar as actividades do EDLG á comunidade educativa. Aínda que cada 

curso prográmanse actividades concretas. 
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6. ACTIVIDADES 

6.1. Actividades do equipo de dinamización da lingua galega  

 1) Asistencia do alumnado a roteiros, obras de teatro, tertulias literarias, 

concursos, recitais, actuacións musicais ou todo tipo de exposicións que teñan 

como referente a lingua galega ou, en xeral, a nosa cultura. Por exemplo, en 

colaboración cos concellos de Barbadás e Ourense; Auditorio, etc. (segundo 

vaian xurdindo e ofertando).  

 2) Colaboración co Club de lectura "As catro esquinas do Quinto" , que 

inclúe a lectura de obras en galego por niveis e guiados pola profesora 

responsable. 

 3) Ceas literarias de profesorado pertencente ao Club de Lectura de 

profesores (mínimo dúas por trimestre). Haberá  libros en galego e castelán 

durante todo o curso.  

 4) Manter operativo o taboleiro de noticias do EDLG. Informamos de 

novas, concursos, actividades que se desenvolven no centro e fóra deste, etc. 

Tamén aportamos información de festas, efemérides e outros feitos culturais a 

destacar. Hai ademais un apartado especial dedicado ao refraneiro. 

 5) Manter a nosa conta de Twitter (https://twitter.com/endlferro) para 

difundir tanto as actividades convocadas polo equipo como diferentes novas 

relacionadas coa lingua, a cultura e a actualidade en galego.  

 6) As actividades programadas ou nas que colabora o EDLG están 

colgadas no noso blog O galego do Quinto  (www.laboresvarios.blogspot.com) 

  7) Colaboración coas propostas dos departamentos de: 

   7.1. Lingua Galega e Lingua Castelán: 

 Club de lectura de profesorado e alumnado; tertulias literarias de alumnos/as 

no Liceo de Ourense xunto a outros institutos da capital e da provincia (Xinzo 

de Limia, Allariz, Maceda...) ; Día europeo das Linguas; concurso de cabazas 

en Samaín ; concursos de relatos pola igualdade de xénero; concursos de 

tarxetas de nadal;  ruta de A Esmorga; poemas de amor no Día dos 

Namorados; Día da Lingua Materna (21 de febreiro); Día de Rosalía (24 de 

https://twitter.com/endlferro
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/AppData/Local/Curso%202012-13/Curso%202011-12/Memoria%20final%20do%20EDLG%20curso%202011-12%20IES%20Xesús%20Ferro%20Couselo/(www.laboresvarios.blogspot.com
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febreiro); Día do Libro; Día mundial da Poesía; Día das Letras Galegas ...); 

manter o blog do EDLG chamado O galego do Quinto (laboresvarios. 

blogspot.com) e a conta de Twitter: @endlferro . 

   7.2. Educación Plástica e Visual: 

 elaboración de carteis de Samaín; fabricación de máscaras de Entroido con 

elementos de refugallo; portadas de libros ou ilustracións para relatos nos 

tempos de Hora de lectura. Tamén ás veces co gallo de honrar ao 

homenaxeado no Día das Letras Galegas.  Proxectos anuais como o deste 

curso: vestir o cadro da Gioconda con traxes populares galegos. 

   7.3. Xeografía e Historia: 

 Visita a castros (como o de san Cibrás de Las), museos e pazos (como o de 

Otero Pedrayo en Trasalba); concurso de fotografías do patrimonio Inmaterial 

con comentarios; recollida de relatos das biografías dos seus antepasados, etc.  

   7.4. Departamentos de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e 

Química:  

Por exemplo, o galego será a lingua vehicular nas Charlas sobre sexualidade 

en 3º ESO, o programa de divulgación de Doazón e transplante de 

órganos (3º ESO e 1º Bach.); realización  de  maquetas de planetarios con 

información dos mesmos e resto dos corpos celestes implicados; maquetas da 

célula; percorridos xeolóxicos; visitas aos museos científicos de A Coruña; 

celebrar o Día das Ciencias en galego; mulleres científicas no 8 de marzo, 

etc. 

   7.5. Equipo de Biblioteca:  

 A coordinadora fai de guía de lecturas no Club de lecturas de alumnos e 

alumnas. Exposición temática de fondos bibliográficos  polo Día das 

Bibliotecas (24 de outubro); Día dos Namorados; exposicións polo Día da 

Muller, etc. 

  A concreción anual de cada actividade está recollida polo miúdo na 

programación do EDLG entregada cada mes de setembro para a PXA  do 

centro. 

6.2.  Actividades da biblioteca. 

 Visita/charla dalgún escritor/a, contacontos ou ilustrador. 
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 O gran segredo: actividade bimensual na que o alumnado terá que adiviñar 

partindo das pistas que se lle ofrezan, o título dunha obra de actualidade, 

seleccionada polo equipo de biblioteca. Haberá premios para o gañador/a. 

 Tal como eramos: concurso bimensual (alternarase co gran segredo) no que 

presentabamos a foto dun membro do claustro de pequeno e unhas pistas 

sobre un libro. O reto consistía en adiviñar quen se agochaba na foto e de que 

libro falabamos. 

 Día da Biblioteca (24/10). Exposición daqueles exemplares máis curiosos, os 

de adquisición recente, os máis vellos... 

 Samaín (31/10). Para a celebración desta festa pagá de orixe celta, 

contaremos cunha sesión de contacontos, con ambientación axeitada. A dita 

actividade realízase dentro do marco de colaboración do Club de Lectura do 

IES  co equipo da Biblioteca do mesmo, sendo un grupo de alumnos 

pertencentes a este Club o que se encargue da posta en escena dos 

contacontos, no espazo da biblioteca. 

 Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller ou Día 

Internacional da Non Violencia de xénero (25/11). Xuntamente co 

Departamento de Normalización Lingüística e o equipo de Mediación do IES, 

levaremos a cabo unha exposición de camisetas con frases e citas 

relacionadas co tema así como un concurso para a creación, por parte do 

alumnado, de poemas ou pequenos contos baseados nos contos tradicionais 

aos que se lle cambie o final. Agasallarase cun marcapáxinas conmemorativo a 

todos e todas aqueles que durante esa semana se acerquen á biblioteca para 

coller un libro en empréstito. 

 Declaración Universal dos Dereitos Humanos (10/12). Trala lectura dos artigos 

máis representativos e a análise dalgúns vídeos que axuden a entender mellor 

a importancia dos Dereitos Humanos, elixirán un artigo da Declaración e 

deseñarán unha composición con textos, fotos, debuxos, recortes de prensa... 

na que demostrarán que os Dereitos Humanos non se respectan en moitos 

lugares do mundo. 

 Dado que no ano 2020 terán lugar varios centenarios, idearemos actividades 

xuntamente coa biblioteca para lembrar os:  100 anos do pasamento de Benito 
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Pérez Galdós; 100 anos do nacemento de Miguel Delibes e Mario Benedetti, 

entre outros e outras, e 200 anos do nacemento de Anne Brönte. Dado que 

todos eles son autores da literatura clásica, talvez, poidamos ler algunha das 

obras destes grandes no grupo de adultos e/ou no do alumnado de 

Bacharelato. E, cos grupos de alumnos de menor idade, facer a lectura dalgún 

fragmento o día do aniversario de cada un/unha deles ou tarxetas con frases 

extraídas de obras súas. 

 Club de lectura: colaboraremos cos Departamentos de Lingua Castelá, Lingua 

Galega, Música e Linguas Estranxeiras no club de lectura que eles dirixirán. 

Cooperaremos con eles na selección de materiais, cesión da Biblioteca para a 

realización de tarefas como a visión de películas, asistencia e participación en 

moitas das reunións dos clubs, etc. 

Proxectaremos na Biblioteca vídeos relacionados coa seguinte temática: 

 Día escolar da Non Violencia e da Paz (30/01): elaboraremos carteis para a 

porta da biblioteca co decálogo para vivir en paz e con frases de Gandhi que 

leven ao alumnado á reflexión. Ademais: 

- Para todo o alumnado, tamén deseñaremos dous talleres creativos: 

o Traballando pola paz: cada alumno ou grupo de alumnos (segundo decida o 

profesor que a leve a cabo), elixirá un personaxe ou organización que na súa 

vida ou na súa labor diaria fixera posible a paz. Buscarán información na 

biblioteca e elaborarán un pequeno traballo coa súa biografía, actividades, 

fotos... 

 Día de San Valentín (14/02): tentaremos facer de novo, dada a boa aceptación 

                                 “                ”     f                   

teñan como temática o amor, seleccionados polo alumnado ou o profesorado; 

algunhas incluso serán creacións do alumnado. Darémoslle un formato similar 

a ofertas que colgaremos polo centro para que eles poidan arrincar e levar. 

 Día Internacional da Muller (8/03): procurarase desenvolver a actividade 

“                     ”                            f            z      

estereotipos de xénero en contos tradicionais. Para iso partiremos da lectura do 

      “                                          ”                          
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 Día da poesía (21/03): levaremos a c                 “                 ”       

aproveitando os recursos da biblioteca, seleccionaremos poemas de temática 

diversa, darémoslles o formato de ofertas e colgarémolos polo centro para que 

eles as poidan arrincar e levar. 

 Día do libro (23/04): coa colaboración do alumnado e do profesorado, 

intentaremos realizar unha exposición que teña que ver co libro ou coa lectura. 

 Día Mundial da Liberdade da Prensa (3/05): o alumnado poderá ler na 

biblioteca distintos tipos de publicacións: prensa deportiva, prensa xeral, 

divulgación, ocio e tempo libre. Algunhas das actividades serán: redacción de 

pés de foto, redacción de titulares, clasificación de noticias  nas diferentes 

seccións dun xornal, análise dos datos técnicos da portada dun xornal, 

identificación das preguntas guía que serven para redactar unha noticia, 

comparación do tratamento da mesma noticia en diferentes xornais... 

 Día das Letras Galegas (17/05): colaboraremos co Departamento de Lingua 

Galega nas actividades deste día: exposición dos carteis sobre o 

homenaxeado, exposición da súa produción e actividade informativa sobre o 

mesmo, na que os alumnos deban buscar os datos requiridos nos murais 

expostos, na biblioteca e en Internet. 

 Libros que cambian de man: actividade dirixida ao profesorado e persoal non 

docente, consistirá en ofrecer novidades editoriais coas que poder facer un 

troco. Se se desexa algún dos libros, só teñen que cambialo por outro que lles 

gustara especialmente. 

 

6.3.  Actividades do club de lectura. 

A actividade principal do club é a lectura compartida de libros de diferentes 

xéneros literarios e linguas (galego e castelán); pero ademais temos previsto 

realizar algunhas actividades complementarias ás lecturas. Estas actividades 

terán un carácter aberto, dinámico, suxeito a cambios, melloras e imprevistos 

de os haber.  

A) As actividades que debemos manter son: -Continuación coas actividades 

      f                     f             →                    ó     

actividades e, de ser posible, contar coa visita de escritores/ilustradores. 
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 -Coordinación con outros centros para compartir actividades lectoras e/ou 

                  z       →                        

B) As actividades que tentaremos engadir e/ou manter, como en anos 

anteriores, son: 

 -Creación do grupo de 1º ESO (xa configurado).  

-A coordinación con outros centros co fin de facer actividades para unha 

“      z          ” -     z   ó               ó                “        "      

os rapaces involucrados co club.  

-Proxección de películas e/ou curtametraxes baseadas ou relacionadas coas 

obras e temáticas que se vaian lendo. 

 -Obradoiros creativos sobre o libro que se está a ler: cambiar o desenlace 

dunha obra, interpretacións teatrais ou lecturas dramatizadas dirixidas a 

compañeiros do centro...  

-Publicidade das lecturas e recomendacións polos propios membros do Club. 

 -Colaboración coa biblioteca na elaboración das guías de lectura que se 

contan facer para o Nadal, Semana Santa e verán/peche de curso.  

-Creación dun novo blog. A finalidade dese é a de ter un espazo virtual de 

          ó   “                           ”                         2019-

2020 3  

-Fomentar a lectura de autores/autoras galegas/os dos que xa se mercaron 

varios libros antes do verán para propoñelos como posibles lecturas. 

 -Dado que no ano 2020 terán lugar varios centenarios, idearemos actividades 

xuntamente coa biblioteca para lembrar os: 100 anos do pasamento de Benito 

Pérez Galdós; 100 anos do nacemento de Miguel Delibes e Mario Benedetti, 

entre outros e outras, e 200 anos do nacemento de Anne Brönte. Dado que 

todos eles son autores da literatura clásica, talvez, poidamos ler algunha das 

obras destes grandes no grupo de adultos e/ou no do alumnado de  

Bacharelato. E, cos grupos de alumnos de menor idade, facer a lectura dalgún 

fragmento o día do aniversario de cada un/unha deles ou tarxetas con frases 

extraídas de obras súas. 
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6.4.  Actividades extraescolares e complementarias 

A Orde do 5 de maio de 2004 pola que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2004/2005, nos centros docentes de niveis non universitarios 

sostidos con fondos públicos (D.O.G. 25 de maio de 2004) establece, no seu 

artigo  8º, as datas de conmemoracións a levar a cabo polos centros durante o 

curso escolar e o deber de organizar actividades tendentes a salientar a 

importancia das mesmas: 

I. Do 7 ó 17 de decembro: conmemoración da Constitución e do Estatuto 

de Autonomía de Galicia. 

II. 10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

III.  31 de xaneiro: Día da Paz 

IV.  8 de marzo: Día Internacional da Muller 

V. 15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor   

VI. Do 14 ó 18 de marzo: Semana da Prensa  

VII. Entre o 4 e o 22 de abril: Día do Libro 

VIII. 7 de abril: Día Mundial da Saúde 

IX. 9 de maio: Día de Europa 

X. Do 9 ó 16 de maio: Semana das Letras Galegas 

XI. 6 de xuño: Día Mundial do Medio Ambiente 

 

Ademais das datas anteriormente expostas, dende a Vicedirección 

prográmanse as seguintes conmemoracións: 

 Magosto (11 de novembro 2019). Arredor desta data convócanse un 

concurso de carteis sobre esta típica festa galega, xunto cun 

tradicional xantar compartido. 

 Nadal (mes de decembro): actividades propias do tempo: 

envilecemento do centro con motivos de Nadal; concursos de postais 

e contos/poemas de Nadal; realización dunha revista interna con 

aportacións de diferentes membros da Comunidade Educativa, etc. 

 Día Mundial da Árbore (21 de marzo) / Día Mundial do Medio 

Ambiente (6 de xuño) : conscientes da necesidade de preservar a 

Natureza tal e como a atopamos dos nosos devanceiros, e do deber 
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de mellorala para as xeracións vindeiras, proponse o acto simbólico 

de plantar unha árbore que medre ó carón do noso Instituto. 

 Día Mundial da Poesía (21 de marzo): pretendemos, neste día, a 

conmemoración dunha das máis fermosas manifestacións da cultura. 

A través da posibilidade dun recital achégase ós alumnos e alumnas 

a poesía, fonte de comunicación artística de tódolos tempos. 

 Día das Letras Galegas: programación do Departamento de 

Normalización Lingüística.  

       

Proxectos a nivel global de Centro: 

 

1. Plataforma eTwinning. https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 

A comunidade de centros escolares europeos. 

Dende principios de xuño de 2015, o noso centro forma parte da 

Comunidade de Centros Europeos. 

O portal eTwinning (www.etwinning.net) é o principal punto de encontro e 

un lugar común de traballo. Está traducido a 27 idiomas, conta cuns 

230.277 membros e uns 5.462 proxectos realizados entre dous ou máis 

centros escolares de Europa.  

O portal proporciona ferramentas en liña para que os docentes atopen 

socios, poñan en marcha proxectos, compartan ideas, intercambien as 

súas mellores prácticas e comecen a traballar xuntos, servíndose de 

distintas ferramentas personalizadas dispoñibles na plataforma eTwinning. 

Neste curso vaise a iniciar un Proxecto do Departamento de Francés 

en colaboración co Instituto Louis Payen de Saint-Paul, da illa La 

Réunion. A devandita actividade consiste nun intercambio de correos 

electrónicos entre o alumnado deste instituto utilizando a plataforma 

eTwinning (eTwinning Space) con miras a un futuro intercambio escolar 

con alumnado do dito instituto francés.   

2. Espazo abalar. 

Portal da Xunta de Galicia cun espazo para familias, alumnado, profesores, 

centros e empresas. 

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm


 

 Páxina 25 

 

O I.E.S Xesús Ferro Couselo introducirá as ferramentas do Espazo Abalar 

de forma progresiva e por cursos a partir do presente curso académico 

2019-20. 

Entre os recursos que pon a disposición dos centros son: 

- Xestión de titorías: consultas, citas de titoría online.... 

- Faltas de asistencia, conduta, puntualidade en tempo real. 

- Xustificación de faltas online. 

3. Concursos e certames. 

- Fotografía matemática. Departamento de Matemáticas. 

- Concello de Ourense. Educación.  

 

Actividades por Departamentos. 

 

1. DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. 

1.- Central Hidroeléctrica de Velle. 

2.- Estación de tratamento de augas potables de Ourense. 

3.- Semana da Ciencia. Conferencias ou exposicións. 

4.- Foto Física2020. Concurso de Fotografía. 

 

2. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 

Actividades de Compañías de Teatro. 

Primeiro Trimestre: Cine en Francés. Caixa Galicia. 

                 : “              ”   

Viaxe didáctico a Francia co obxectivo de perfeccionar a lingua francesa.  

 

3. DEPARTAMENTO DE MÚSICA. 

Dúas saídas didácticas no presente curso que poden ser ao: 

- Teatro principal de Ourense. 

- Auditorio de Ourense. 

- Auditorio de Santiago de Compostela. 

- Conservatorio Profesional de Música de Ourense. 
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Son Concertos Didácticos que forman parte dos Contidos da Programación de 

Música. 

Saídas didácticas de Interpretación de concertos noutros centros de ensino.  

 

4. DEPARTAMENTO DE GALEGO 

Conferencias, teatro, exposicións e cine organizadas polo Concello de 

Ourense. 

Tertulias literarias para o alumnado no Liceo. 

A ruta de A Esmorga en 4º ESO. 

Actividades conmemorativas para o Día das Letras Galegas. 

Recital de Poesía. 

Colaboración co Club de Lectura, co Equipo de Biblioteca  e co EDLG. 

 

5. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

English Week: campamento de inmersión lingüística. 27 de outubro – 2 de 

novembro. 

25 alumnos de 1º ESO. 

Actividades de compañías de teatro. 

Primeiro trimestre: cine en Inglés. 

Viaxe didáctico ou estadía lingüística a un país anglosaxón co obxectivo de 

perfeccionar a lingua inglesa. 

 

6. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS. 

 - Actividades do Concello de Ourense. 

 - Visita Casa das Ciencias da Coruña. Primeiro Ciclo da E.S.O. 

 - Visita guiada á Illa Cíes. 2º Ciclo da E.S.O. 

 - Taller na aula da Natureza das Corcerizas. 1º e 2º da E.S.O. 

 - Visita ao Centro de Marcelle de Lugo. 

 

7. DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ. 

 - Actividades do Concello de Ourense. 

 - Asistencia a representacións teatrais. 
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 - Anexo I. Actividades de animación á lectura.** 

 - Colaboración co Club de Lectura, co Equipo de Biblioteca e co EDLG. 

 

8. DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 - Excursión ás Médulas. 2º E.S.O. Terceiro trimestre. 

 - Excursión á provincia de Pontevedra e á capital. 3º e 4º E.S.O. Primeiro 

trimestre. 

 - Visita o Lago de Sanabria. 3º e 4º da E.S.O. Terceiro trimestre. 

 - Visita cultural a Santiago e Coruña. 1º e 2º de Bacharelato. Segundo    

trimestre. 

 - Nacemento do Miño, Castro de Viladonga e Lugo. 

 - Desembocadura do Miño e Tui. 

 - Celanova ( Castro Mao, Mosteiro..), Aquis e a Baixa Limia. 

 

9. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA E ÉTICA. 

- Servicios Sociais do Concello de Ourense. 

- Charla-coloquio sobre diversos temas. Real Academia de Medicina e 

Cirurxía de Galicia. Temas: Alcoholismo, Educación viaria e novas adiccións: 

móbil, ordenadores, consolas, tv, etc. 

-                            “              ”  

 

10. DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA.  

- Charla-coloquio sobre Deporte e Saúde. Deportistas de elite. 

 

11. DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN.  

O departamento de Relixión de varios centros en Ourense fará unha viaxe 

conxunta cos alumnos da ESO: lugar mariano por determinar.  

 

Excursións culturais de fin de estudios. 

1. Barcelona/ Valencia/Andalucía. 

Semana Santa. 

Excursión fin de etapa educativa. 4º ESO 
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2. 4º ESO e Bacharelato. Posible viaxe a París. Roma. Londres...  

Finais de xuño: unha vez rematada as ABAU. 

 

12. DEPORTES. 

Liga futbito 19/20. Trimestral. 

Liga baloncesto 10/20. Trimestral  

Colaboración co Departamento de Educación Física para facer outras 

actividades deportivas nos recreos e fóra do horario lectivo. 

 

13. BIBLIOTECA. 

Actividades de fomento da lectura. 

Actividades dos Departamentos de Linguas e Normalización. 

Club de lectura de alumnos e profesores. 

En colaboración co Equipo de profesores/as responsables da Biblioteca do 

centro, a Vicedirección colabora na organización das actividades programadas. 

 

14. ACTIVIDADES MUSICAIS 

- Cursos de iniciación á guitarra española, piano, percusión...  

- Clases de canto e perfeccionamento vocal. 

Necesario un número mínimo de alumnos. Impartidos nas aulas da Valenzá.  

 

15. TALLER DE TEATRO E EXPRESIÓN CORPORAL. GRUPO DE TEATRO 

DO IES XESÚS FERRO COUSELO. 

Todos os mércores ás 17:30 horas. 

Participación na mostra de teatro de ensino secundario, Moteces 2019. 

Concello de Ourense. 

Día das Letras Galegas. 

Directora: Margarita Varela. 

Aulas da Valenzá e Salón de Actos do centro. 
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16. Titorías. 

Traballo conxunto co Departamento de Orientación no Plan de Acción Titorial. 

Colaboramos, entre outras, coas seguintes entidades: 

- Cruz Vermella. Sida, Sexualidade e Hixiene alimentaria. 

- Proxecto Hombre. Drogodependencias. Programa de prevención. 

- Aesleme. Asociación española de lesionados medulares. Educación Vial 

- Quérote. Centro de asesoramento afectivo-sexual para a mocidade da 

Xunta de Galicia. Obradoiros afectivo-sexuais, resolución de conflitos, 

prevención de drogodependencias centrado no botellón, riscos de 

internet e redes sociais...  

- Comercio Xusto. Educación del consumidor. 

- Aseia: Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia. 

- Centro de Transfusión de Galicia. 

 

17. CONMEMORACIÓNS- Titorías.  

 
COORDINAR A CONMEMORACIÓN DE DETERMINADAS DATAS 

SIGNIFICATIVAS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA: 

 A Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2016/2017, nos centros docentes de niveis non universitarios 

sostidos con fondos públicos (D.O.G. 15 de xuño de 2016) establece, no seu 

artigo  8º, as datas de conmemoracións a levar a cabo polos centros durante o 

curso escolar e o deber de organizar actividades tendentes a salientar a 

importancia das mesmas: 

I. 25 de novembro: Día Internacional contra a violencia de xénero. 

II. Do 1 ó 11 de decembro: conmemoración da Constitución e do 

Estatuto de Autonomía de Galicia. 

III. 10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos. 

 

IV. 30 de xaneiro: Día escolar da non violencia e a Paz. 

V. 8 de marzo: Día Internacional da Muller Traballadora 

VI. 15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor  
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VII. Do 7 ó 11 de marzo: Semana da Prensa 

VIII. Entre o 14 e o 22 de abril: Día do Libro 

IX. 7 de abril: Día Mundial da Saúde 

X. 22 de marzo: Día Mundial da árbore 

XI. 9 de maio: Día de Europa 

XII. Do 9 ó 17 de maio: Semana das Letras Galegas 

XIII. 5 de xuño: Día Mundial do Medio Ambiente 

   
 Día Mundial da Poesía (21 de marzo): pretendemos, neste día, a 

conmemoración dunha das máis fermosas manifestacións da cultura. 

A través da posibilidade dun recital achégase ós alumnos e alumnas 

a poesía, fonte de comunicación artística de todos os tempos. 

 Día das Letras Galegas: actividades dos Departamentos de 

Linguas, Normalización e Música coa colaboración da Vicedirección.  

 

19.- RADIO ESCOLAR.                            “       ”             
la web. 
 

20.- CINE FORUM. Concello de Ourense e outras entidades.  
 

21.- Escola de Pais. Obradoiros de Orientación a pais co fillos en 

idade escolar. 

A Vicedirección coa colaboración da ANPA fomentará a organización de 

charlas e obradoiros de orientación a pais co fillos en idade escolar. Aulas da 

Valenzá.  

Comportamentos inadecuados, problemas coas novas tecnoloxías, os 

videoxogos,  dificultades escolares e de relación, xestión do tempo libre... Que 

significan, por qué se producen e en qué medida poden abordalos os propios 

pais; de que modo poden favorecer o desenvolvemento dos seus fillos e a 

convivencia da familia. 

Do mesmo xeito, os pais poden expoñer os temas que máis lles 

preocupan, suxestións, para enfocar os talleres sobre aspectos máis concretos. 

Para máis información: http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/ 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/


 

 Páxina 31 

 

 

 

 

22. PROXECTOS SOLIDARIOS. 

- Fundación Amigos de Galicia. Recollida de tapóns solidarios. 

- Banco de Alimentos de Ourense. Dúas campañas de recollida de alimentos ó 

ano. 

- Cruz Vermella Ourense. Campaña Agora máis que nunca. 

 

23. ERASMUS PLUS.  

PROYECTO ERASMUS+, KA229, Asociación de intercambio escolar 

      : “Z                         Y      ” (Adiós al acoso, dar paso 

a la amistad. Adeus ao acoso, da paso á amizade) 

 

Say bye to bully, say hi to buddy  (Decir adiós al acoso, decir hola al 

compañero. Dicir adeus ao acoso, dicir ola ao compañeiro) 

Número de proxecto: 2019-1-TR01-KA229-074466_2 

Coordinador: Turquía 

Coordinador do proxecto: Turquía. Güldem Yigiter, profesora de Lingua Turca e 

Tecnoloxía. 

Socios: Polonia y España (IES Xesús Ferro Couselo) 

PIC Nombre CIF Dirección postal País Admitido 

90323218
5 

Haci Celal Oto 
Ortaokulu 

454055558
3 

Adnan Menderes 
street 09000, 
Aydin 

Turquía Sí 

91067829
3 

IES Xesús Ferro 
Couselo 

Q8255009F 
Rúa Ponte 
Sevilla, 43 32005, 
Ourense 

España Sí 

90987940
1 

Szkola Podstawowa 
nr 4 im. 
Kombatantow Ziemi 
Ziebickiej 

887163521
4 

Zamkowa 31 57-
220, Z ęb    

Polonia Sí 
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Tempo de duración do proxecto: 2 años (24 meses). 

Lingua vehicular do  proxecto: Inglés. 

PIC: Número de rexistro e Código de centro en Bruselas. O equipo directivo 

rexistrou o noso centro en novembro de 2015.  

Para máis información sobre os centros educativos participantes déixovos os 

enlaces ás súas páxinas web nas súas respectivas linguas.  

 

Turquía: http://hacicelalotoortaokulu.meb.k12.tr/ 

España: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesferrocouselo/ 

Polonia: http://www.sp4ziebice.szkolnastrona.pl/ 

 
24. Dinamización de actividades lúdicas nos recreos. Patios 

dinámicos. 

O obxectivo xeral é incrementar a variedade de xogos nos tempos de lecer coa 

finalidade de fomentar a interacción social e traballar as competencias básicas:  

Competencia social e cívica a través dos xogos cooperativos. 

Competencia cultural a través dos xogos tradicionais. 

Competencia para aprender a aprender a través xogos de estratexia. 

Competencia de autonomía e iniciativa persoal a través da aceptación e 

adaptación das normas. 

 

O departamento de Educación Física, a Xunta de Delegados e a Vicedirección 

colaborarán na coordinación das actividades dos Patios dinámicos. 

 

7. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

No centro contamos con dicionarios, gramáticas, revistas e libros en 

diferentes (fondos bibliográficos ubicados na Biblioteca do centro e nos 

distintos Departamento).  

 

Trataremos de colocar nas diferentes webs, páxinas dos Departamentos, 

Bibliotecas... acceso a correctores, dicionarios...online das distintas linguas 

impartidas no centro. 

http://hacicelalotoortaokulu.meb.k12.tr/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesferrocouselo/
http://www.sp4ziebice.szkolnastrona.pl/
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Rúbrica de avaliación en Comunicación Lingüística para materias Non Lingüísticas 

 

 

 

 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NIVEIS DE CLASIFICACIÓN 
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N

A

L 

O

U

T

R

O

S 

PORTFOLIO 

(SÓ PARA 

ALUMNADO 

DE PAÍSES 

NON 

CASTELÁN-

FALANTES) 

IN SU BE NT SB 
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n 
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eg
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do 

 

Co

nse

gui

do  

con  

niv

el  

bai

xo 

Co

nse

gui

do  

con  

niv

el  

me

dio 

Co

nse

gui

do  

con  

niv

el  

alto 

Co

nse

gui

do  

Tot

alm

ent

e 

CL 1. ESCOITAR             

CL 1.1 Escoita e entende 

secuencias de instrucións 

ou direccións sinxelas, 

dadas polo profesorado 

            

CL1.2. Capta o sentido 

global  e a información  

emitidos en diferentes 

situacións de 

comunicación. 

            

CL1.3. Identifica 

informacións específicas 

en textos orais variados 

emitidos en diferentes 

situacións de 

comunicación. 

            

CL2. FALAR             
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CL2.1. Pode organizar as 

súas breves exposicións, 

decindo ou lendo en voz 

alta para toda a clase 

textos breves de 

realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estruturas 

axeitadas propias da 

materia na que se atopa  

en diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

            

CL4. LER             

CL4.1. Capta o sentido 

global de textos. 

            

CL4.2. Selecciona 

información explícita en 

textos diversos sobre 

temas de interese na súa 

materia. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe  con 

soltura usando a 

terminoloxía da materia 

concernida 

            

CL5.2. Elabora textos 

escritos atendendo ao 

destinatario e á finalidade 

do texto. 
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8. LINGUAS NAS QUE SE IMPARTEN AS DISTINTAS MATERIAS 

8.1. ESO 

   En 1ºESO  e 2ºESO a hora de reforzo de linguas dedicarase a INGLÉS a 

partir do  curso 2019-2020. 

 

PRIMEIRO CURSO Horas  

Bioloxía e Xeoloxía GALEGO 4  

Matemáticas CASTELLANO 5 

Xeografía e Historia GALEGO 3 

Lingua Castelá e Literatura  CASTELLANO 4 

Lingua Galega e Literatura GALEGO 4 

Primeira Lingua Estranxeira  Inglés  3 

Segunda Lingua Estranxeira Francés 2 

 Reforzo de linguas  Inglés  1 

Titoría  ------------------- 1 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual 

CASTELLANO 
2 

Educación Física CASTELLANO 2 CASTELLANO_13 

Relixión             Valores Éticos GALEGO   1 GALEGO_        12 

 

 

 

SEGUNDO CURSO Horas  

Física e Química CASTELLANO 3  

Matemáticas    Bilingüe           non 

Bilingüe 
CASTELLANO 5 

Xeografía e Historia GALEGO 3 

Lingua Castelá e Literatura  CASTELLANO 3 

Lingua Galega e Literatura GALEGO 3 

Tecnoloxía CASTELLANO 3 

Primeira Lingua Estranxeira Inglés 3 

Segunda Lingua Estranxeira Francés 2 
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 Reforzo de linguas Inglés 1 

Titoría -------------------- 1 

Música GALEGO 2 

Educación Física GALEGO 2 CASTELLANO_14 

Relixión        Valores Éticos GALEGO 1 GALEGO_        11 

 

 

TERCEIRO CURSO  Horas  

Bioloxía e Xeoloxía GALEGO 2  

Física e Química CASTELLANO 2 

Xeografía e Historia GALEGO 3 

Lingua Castelá e Literatura  CASTELLANO 3 

Lingua Galega e Literatura GALEGO 3 

Primeira lingua estranxeira Inglés 3 

Matemáticas CASTELLANO 4 

Tecnoloxía CASTELLANO 2 

Titoría -------------------- 1 

Relixión                Valores Éticos GALEGO 1 

Música CASTELLANO 2  

Educación Física GALEGO   2 

Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual 

GALEGO   
2 

Segunda Lingua Estranxeira  Francés 2 CASTELLANO_13/15 

Cultura Clásica CASTELLANO 2 GALEGO_ 13 

 

 

CUARTO 

CURSO  

MATERIAS  

OBRIGATORIAS (20 H) 

MATERIAS TRONCAIS 

DE OPCIÓN(6H) 

MATERIAS ESPECIFICAS 

(6H) 

 

ENSINANZAS 

ACADÉMICAS 

(Iniciación ao 

bacharelato) 

 

3 XEOGRAFÍA E HISTORIA 

3 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

3 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

4 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS 

ENSINANZAS ACADÉMICAS 

3  PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA  

3 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

3FÍSICA E QUÍMICA   

 

 

Elixir unha 

 TECNOLOXÍA (3 H) 

 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA (3H) 

(CULTURA CLÁSICA (3H) CAST 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA, (3H) CAST 
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 2 EDUCACIÓN FÍSICAGAL 

1  RELIGIÓN   /VALORES ÉTICOS  

CAST 

1 Titoría   

3 ECONOMÍA   CAST 

3 LATÍN  CAST 

  

Elixir unha 

 TIC (3H) GAL 

 FILOSOFÍA (3H) GAL 

 MÚSICA (3H) GAL 

 CULTURA CIENTÍFICA (3H) GAL 

 

 

ENSINANZAS 

APLICADAS 

(Iniciación á 

formación 

profesional) 

 

3 XEOGRAFÍA E HISTORIA 

3 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

3 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

4 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS 

ENSINANZAS APLICADAS 

3  PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA  

 

3 CIENCIAS APLICADAS 

Á ACTIVIDADE 

PROFESIONALGAL 

 

 3 INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE 

EMPRENDEDORA E 

EMPRESARIAL CAST 

 

2 EDUCACIÓN FÍSICAGAL 

1  RELIGIÓN   /VALORES ÉTICOS 

CAST 

1 Titoría   

 

 

8.2. Bacharelato   

Modificación  en 1º BACH   e 2º BACH desde o curso 19-20: Ofertarase inglés 

e francés  como primeira lingua estranxeira .A mesma oferta farase para a  

segunda lingua estranxeira. 
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PRIMEIRO  DE  

BACHARELATO 

 

MATERIAS XERAIS 

 

MATERIAS 

TRONCAIS DE 

OPCIÓN 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN E LIBRE 

CONFIGURACIÓN  

(deben cursar 6h) 

 

 

 

CIENCIAS 

 

3 LINGUA CASTELÁ E LIT.  I 

3 LINGUA GALEGA E LIT.  I 

3 LINGUA ESTRANXEIRA  I 

 

 

Elixir dúas 

(numeradas  por orde 

de preferencia 

4   FÍSICA E QUÍMICA   

CAST 

 

4   BIOLOXÍA E 

XEOLOXÍA GAL 

       

4   DEBUXO TECNICO 

I CAST 

 

 

Elixir  unha 

(numeradas  por orde de 

preferencia  

 

3  ANATOMÍA APLICADA   GAL 

3 TEC.  INDUSTRIAL I       CAST 

3 Linguaxe e práctica musical  

CAST 

3 Debuxo artístico I  CAST 

 

Elixir  unha 

(numeradas  por orde de 

preferencia  

 

 2 CULT.  CIENTIFICA GAL 

 2 TIC  I                      CAST  

 Segunda Lingua estranxeira (2 H) 

 

Elixir  unha  

 

1 RELIXIÓN    GAL      

1 ORATORIA E DEBATE  GAL 

2 EDUCACIÓN FÍSICA  GAL  

3 FILOSOFÍA   GAL  

4 MATEMÁTICAS  I  CAST 

 

HUMANIDADES 

 

 

3 LINGUA CASTELÁ E LIT.  I 

3 LINGUA GALEGA E LIT. I  

3  LINGUA ESTRANXEIRA  I 

 

Elixir dúas 

(numeradas  por orde 

de preferencia 

 

4    GREGO      CAST 

 

4   Hª DO MUNDO 

CONTEMPORANEO 

GAL 

 

4   LIT. UNIVERSAL  

GAL 

 

    4    ECONOMÍA 

CAST 

 

 

 

2 EDUCACIÓN FÍSICA  GAL 

3 FILOSOFÍA   GAL  

4 LATÍN I CAST 

 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

 

 

3 LINGUA CASTELÁ E LIT.  I 

3 LINGUA GALEGA E LIT.   

3 LINGUA ESTRANXEIRA  I 

2 EDUCACIÓN FÍSICA   GAL 

3 FILOSOFÍA   GAL  

4 MATEMÁTICAS  

APLICADAS ÁS CC SOCIAIS 

I   CAST 
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2º  DE  

BACH 
MATERIAS  XERAIS 

 

TRONCAIS DE 

OPCIÓN(4h) 

ESPECIFICAS DE OPCIÓN E 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

CIENCIA

S 

3 LINGUA CASTELÁ E 

LIT.  II 

3 LINGUA GALEGA E 

LIT.  II 

3 PRIMEIRA LINGUA 

ESTRANXEIRA  

Elixir dúas 

BIOLOXIA GAL  

XEOLOXÍA GAL 

QUÍMICA CAST 

 FÍSICA  CAST 

 DEBUXO 

TECNICO  II 

CAST 

 

■ E  x     h                   

seguintes  

3  TIC II                                            

CAST 

3 PSICOLOGÍA                               

GAL 

3 SEGUNDA LINGUA 

ESTRANXEIRA    

3 HISTORIA DA MÚSICA E A 

DANZA  CAST 

■ E  x     h                   

seguintes  

 3 CIENCIAS DA TERRA E DO 

MEDIO AMBIENTE  GAL 

 3TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

(3H)  CAST 

 3FUNDAMENTOS DE ADMON E 

XESTIÓN (3H) CAST 

  3  DEBUXO ARTÍSTICOII CAST 

■ E  x     h                   

seguintes   

(2H)   XEOGRAFÍA  E HISTORIA 

DE GALICIA GAL 

(1H)     REFORZO DE  LINGUA  

GALEGA  E LIT.  II *+ RELIXIÓN  

(1H)  

(2H)     ELECTROTECNIA  CAST          

(2H)  MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

3  HISTORIA DE 

ESPAÑA GAL 

4 MATEMÁTICAS  II 

CAST 

H
U

M
A

N
ID

A
D

E
S

 

3 LINGUA CASTELÁ E 

LIT.  II 

3 LINGUA GALEGA E 

LIT.  II 

3 PRIMEIRA LINGUA 

ESTRANXEIRA 

HISTORIA DA 

FILOSOFIA 

GAL 

 

Elixir UNHA 

( numerar por 

orde de 

preferencia ) 

 

 GEOGRAFÍA 

GAL 

 HISTORIA DA 

ARTE GAL  

 ECONOMÍA DA 

EMPRESA 

CAST 

GREGO II 

CAST 

 

3 HISTORIA DE 

ESPAÑA GAL  

4 LATIN  IICAST 

CIENCIA

S 

SOCIAL

ES 

3 LINGUA CASTELÁ E 

LIT.  II 

3 LINGUA GALEGA E 

LIT.  II 

3 PRIMEIRA LINGUA 

ESTRANXEIRA 

3 HISTORIA DE 

ESPAÑA GAL 

4 MATEMÁTICAS 
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APLICADAS CC. 

SOCIAIS II CAST 

E NUMÉRICOS CAST 

 (2H)   ÉTICA E FILOSOFÍA DO 

DEREITO. GAL 

 

9. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS PROGRAMACIÓNS 

Segundo se dispón no Decreto 79/2010 do 20 de maio, as 

programacións e outros documentos didácticos das materias de lingua 

redactaranse, con carácter xeral ,na lingua respectiva. 

Nas outras programacións  empregarase a lingua galega. 

 

     10. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO  PARA O ALUMNADO CON 

INSUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS. 

A realidade sociolingüística do noso centro presenta interferencias 

galego/castelán que se dan na competencia comunicativa do noso alumnado. A 

máis destacable é a existencia de alumnado castelán-falante que menospreza 

o galego  e alumnado galego-falante que vai abandonando a lingua pola 

presión do grupo. Faise necesario, entón, un importante esforzo educativo co 

fin de que estas circunstancias deixen de ser un obstáculo para a 

comunicación.  

Á beira destas situacións non debemos esquecer o alumnado que, por 

distintas razóns, carecen do suficiente dominio das linguas. En primeiro lugar 

cómpre determinar o grao de carencia que presentan respecto do dominio 

lingüístico, e en que lingua ou linguas se dá este; valoración que terá lugar na 

avaliación inicial e coa información aportada polo Departamento de 

Orientación. 

Situación diferente é a que ofrece o alumnado estranxeiro, aínda escaso 

pero en aumento. Neste caso, acadar unha competencia comunicativa 

adecuada é unha necesidade prioritaria; debemos acometela desde o principio, 

xa que o dominio da lingua é fundamental tanto para conseguir a integración 

social como para desenvolver de forma axeitada o proceso de ensino-

aprendizaxe. É, así mesmo, un traballo longo, un camiño que percorreremos 

completando diferentes etapas, priorizando en cada momento as necesidades 
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de comunicación máis urxentes ata conseguir o dominio das dúas linguas 

oficiais, a nivel oral e escrito. 

Para alcanzar o obxectivo xeral establecido no Decreto do Plurilingüismo 

e na LOE en canto ao fomento das linguas cooficiais adoptáronse algunhas 

medidas  necesarias  para  que  o  alumnado  que presenta dificultades logre 

unha competencia lingüística aceptable en galego e castelán, así como nas 

linguas estranxeiras: 

- As actividades  deseñadas  para a dinamización da Lingua Galega: As 

actividades para a promoción das linguas que se describen nun apartado 

específico deste documento (consúltense apartados 4.2 e 5) e que teñen como 

obxectivo aumentar a competencia lingüística en galego e evitar a deserción 

lingüística, así como potenciar e consolidar o prestixio da lingua. 

-  Dende o Proxecto lector de centro: Temos deseñada unha planificación 

lectora dirixida a todo o alumnado para aumentar o hábito lector e a 

aprendizaxe do uso dos recursos da biblioteca, incluíndo aquí equipos 

informáticos ao servizo do alumnado. As actividades programadas  están 

ideadas para facilitar o aumento das destrezas básicas tanto en galego coma 

en castelán. Algunhas das accións do plan lector recóllense nas actividades de 

dinamización e normalización lingüística, nas de Biblioteca e Club de lectura  

que xa se xa citaron anteriormente 

- Inventario do material didáctico dispoñible na biblioteca, expurgo e 

actualización en todas as materias. Para iso, será o propio profesorado quen, 

na súa materia, se encargue desta función, por ser el quen pode detectar as 

necesidades que presente o alumnado. 

- Emprego da tecnoloxía adaptada ás necesidades lingüísticas do 

alumnado (programas informáticos adaptados que favorezan o incremento da 

competencia,  blogs de normalización e de clase, correos con outros centros, 

links...) 

- Organización das actividades complementarias e extraescolares 

intentando valorar o papel do galego nelas.  
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- Uso de material didáctico e recursos nas outras linguas do centro, Inglés 

e Francés, que favorezan a tradución ao galego: guías de conversación, 

poemas, etc. 

- Comunicación e intercambio con outros centros galego-falantes ou 

estranxeiros. (Proxecto  Erasmus+...) 

- Profesorado de audición e linguaxe (AL) para atender casos 

diagnosticados.  

- En inglés hai 1 hora máis de reforzo tanto en 1º coma en 2º da 

ESO.(Novidade no curso 2019-20 e revisable anualmente) 

- Con respecto á lingua galega, atenderase dun xeito especial ao alumnado 

exento por seren de fóra da nosa comunidade:  

 a) Deberán asistir obrigatoriamente á clase de lingua galega, tal como 

esixe o decreto lei.  

 b) Realizarán o traballo diario na clase igual que o resto dos seus 

compañeiros/as, aínda que precisen axuda dos seus mestres ou dos mesmos 

compañeiros e compañeiras. 

 c)  Proporcionaráselle material didáctico axeitado ou específico por parte 

do profesorado para que teñan un bo aproveitamento nas diversas materias 

que se imparten en Lingua galega.  

 d) Motivaranse para que se impliquen, en maior medida, nas diversas 

actividades complementarias para adquirir un maior dominio e soltura da lingua 

tanto oral coma escrita.  

 e) Valorar se, en xeral, necesitan acudir a aulas de reforzo mesmo 

noutras materias por problemas de dificultades lingüísticas e que requiren unha 

atención individualizada (no caso de alumnado estranxeiro de países  de fala 

non española) 
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o As medidas adoptadas xa no centro son as seguintes: 

DESTINATARIOS MEDIDAS 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

Alumnado con 

carencias non 

graves. 

Para os que manexan pero non dominan, as catro destrezas básicas: comprender, ler, escribir e falar, aplicarase 

o reforzo na propia aula a cargo do profesorado que imparte linguas e co asesoramento, se é o caso, do Dpto. de 

Orientación. 

Para o alumnado que carece dunha ou máis destas destrezas, aplicarase atención individualizada que pode ser 

atendida polos Departamentos de Linguas co asesoramento, se é o caso, do Dpto. de Orientación. 

Alumnado con 

necesidades 

específicas de 

apoio educativo 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente claras dificultades continuadas no proceso de 

aprendizaxe, en particular na área de lingua, poderá quedar exento de cursar a materia común de segunda lingua 

estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades logo 

do informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior coa colaboración do Departamento de 

Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada.  

No seu expediente académico figurará coa mención de exento/a. 

No caso de ser precisa, efectuarase a incorporación do alumno/a a agrupamentos flexibles en Lingua Galega e 

Lingua Castelá. 

Contemplaranse as medidas de reforzo dentro da aula que se consideren oportunas así como as adaptacións 

curriculares pertinentes. 

Se é o caso, previa avaliación psicopedagóxica, traballarán co profesor/a de PT e Audición e Linguaxe na 

potenciación da comprensión lectora e no correcto uso das linguas oficiais. 

O alumnado dos PDC intensifica a carga horaria no Ámbito lingüístico. Neste sentido, tentarase reforzar 

especialmente a competencia nas dúas linguas. 

Alumnado 

estranxeiro 

(Plan de acollida 

e intervención 

co alumnado 

procedente do 

estranxeiro) 

Unha vez admitido o 

alumno, a súa 

avaliación inicial 

determinará as súas 

necesidades 

específicas e tamén 

o curso en que se 

escolariza.  

No caso de que o alumnado coñeza unha das dúas linguas oficiais da Comunidade 

Autónoma de Galicia, a avaliación inicial realizarase no momento de incorporación do 

alumno/a ao centro educativo, antes de adscribilo a un curso/grupo. Serán responsables 

as xefaturas dos Departamentos de Lingua Galega/Lingua Castelá e Matemáticas coa 

colaboración do Departamento de Orientación. 

No caso de que descoñeza ámbalas dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de 

Galicia, adscribirase provisionalmente a un grupo mentres se leva a cabo a avaliación 

inicial. Neste suposto, os responsables da avaliación inicial serán os profesores e 

profesoras do grupo correspondente, coa colaboración do Departamento de Orientación. 

Acollida na aula: A 

súa incorporación á 

aula debe realizarse 

seguindo os 

seguintes pasos: 

Designación do alumnado titor/a que, entre outras funcións, terá as seguintes: 

•Facilitar a integración do alumnado estranxeiro, evitando o seu illamento nos tempos de 

lecer. 

•Tratar de resolver as dificultades iniciais de comunicación. Cando o alumno/a 

descoñece a lingua e no centro hai alguén que coñeza a súa, convén que participe na 

benvida e lle traduza nos primeiros momentos de presentacións. 
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Medidas de atención 

escolar 

Medidas curriculares: modificación de obxectivos e contidos coa eliminación, introdución 

ou priorización duns sobre outros; elaboración de adaptacións curriculares cando sexan 

precisas e adaptación de actividades e procedementos didácticos. 

Medidas organizativas: Programa de diversificación curricular, agrupamentos específicos 

e atención docente individualizada. Esta última, con carácter xeral, será impartida polo 

profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. Se existe profesorado con 

horas dispoñibles poderán colaborar na atención a este alumnado.  

PROFESORADO 

Plurilingüismo CLIL: participación en cursos de formación e reciclaxe con vistas a mellorar a súa competencia 

lingüística. 

Estadías de integración no estranxeiro para mellorar a competencia comunicativa co obxectivo de impartir 

materias nas seccións bilingües. 

FAMILIAS Folleto con orientacións para o fomento da lectura nas súas fillas e fillos. 

 

o Medidas que deberían adoptarse: 

DESTINATARIO

S 

MEDIDAS  CARACTERÍSTICAS RESPONSABLES DURACIÓN CANDO*(1) 

Non coñece as 

linguas oficiais 

(castelán e 

galego) 

Grupos de 

adquisición 

das linguas 

Son agrupamentos flexibles que 

teñen por finalidade o impulso 

dunha formación inicial específica 

nas linguas vehiculares do ensino. 

O alumnado do grupo pertencerá á 

mesma etapa educativa, non 

necesariamente ao mesmo curso ou 

ciclo. 

Preferentemente, 

profesorado das 

especialidades de 

tipo lingüístico. 

Máximo un 

trimestre*(1). 

 A inspección pode 

autorizar 

excepcionalmente 

a ampliación. 

24 horas 

semanais, que 

non sexan E.F., 

Música, EPV ou 

Titoría*(1). 

Presenta desfase 

no nivel de 

competencia 

curricular (dous 

ou máis cursos) 

Grupos de 

adaptación 

da 

competencia  

curricular 

Son agrupamentos flexibles que 

terán por finalidade, a través dunha 

atención individualizada, o progreso 

na súa competencia curricular de 

xeito que se lle posibilite a plena 

incorporación nas actividades de 

aprendizaxe pertencentes ao curso 

no que se atope escolarizado. 

O alumnado do grupo pertencerá á 

mesma etapa educativa, non 

necesariamente ao mesmo curso ou 

ciclo. 

Preferentemente o 

profesorado 

encargado 

pertencerá a 

algunha das 

especialidades 

que correspondan 

ás materias 

obxecto de reforzo 

desa competencia. 

Pódense estender 

ao longo de todo o 

ano escolar. 

10 horas 

semanais. 

Principalmente 

coincidindo coas 

materias de 

carácter 

instrumental.*(2) 
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*(1)O horario, no grupo de adquisición de linguas,  deberase ir reducindo progresivamente a medida que o alumno vaia progresando no 

dominio da lingua vehicular de aprendizaxe. O alumnado incorporarase plenamente ao grupo ordinario no momento en que a xunta de 

avaliación considere superadas as súas necesidades educativas debidas ao descoñecemento das linguas. 

*(2)Tendo en conta que a finalidade dos grupos de adaptación da competencia curricular é conseguir que o alumnado poida incorporarse con 

normalidade ao seu grupo ordinario de referencia, en ningún caso o desenvolvemento das actividades do grupo poderá abranguer a 

totalidade do horario semanal de cada unha das materias coas que coincide. 

O alumnado incorporarase plenamente ao grupo ordinario no momento en que a xunta de avaliación considere superadas as súas 

necesidades educativas debidas ao desfase curricular. 

 

11. AVALIACIÓN 

Neste apartado reproducimos o indicado no Decreto 79/2010  no que se 

di que 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 e profesoras para o 

seu debate. As conclusións que se obteñan expoñeranse no consello escolar, 

quen aprobará o Proxecto Lingüístico. 

Este proxecto remitirase cada catro cursos escolares  á inspección 

educativa. 

Anualmente, elaborarase unha Addenda do proxecto lingüístico na cal 

consten: 

- Os resultados da pregunta ao profesorado e alumnado de 1º ESO, vía Online, 

para obter información respecto da lingua materna predominante entre o 

profesorado e o alumnado, e as actividades e estratexias de aprendizaxe para 

que o alumnado adquira de forma oral e escrita, o coñecemento das linguas 

oficiais. Os resultados plasmaranse na Addenda con revisión anual. 

- 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. 

 



 

 Páxina 46 

 

 

ANEXOS 

 

ENQUISA SOCIOLINGÜÍSTICA PARA O PROFESORADO É TOTALMENTE 

ANÓNIMA 

Os datos requiridos nesta enquisa son os mínimos esixidos pola 

Consellería para poder levar a cabo unha axeitada Planificación 

Sociolingüística do Centro. Agradecemos de antemán a túa colaboración. 

 

1. Que lingua empregas habitualmente fóra do contorno educativo? 

 a. Só castelán 

o b. Predomina o castelán 

o c. Castelán e galego por igual 

o d. Predomina o galego 

o e. Só galego 

o f. Outra (s) 

2. Que lingua empregas habitualmente no centro educativo? 

 a. Só castelán 

o b. Predomina o castelán 

o c. Castelán e galego por igual 

o d. Predomina o galego 

o e. Só galego 

3. Como consideras a túa capacitación para empregar o galego na 

actividade docente? 

o a. Moi baixa 

o b. Baixa 

o c. Media 

o d. Alta 

o e. Moi alta 
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4. Cal é a túa disposición a facer cursos de reciclaxe e actualización, co 

obxectivo de acadar unha capacitación axeitada? 

1. a. Ningunha 

2. b. Pouca 

3. c. Moderada 

4. d. Boa 

5. e. Plena 

5. Valora os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a opción 

elixida, tendo en conta a seguinte escala: 

o 1. Completamente en desacordo 

o 2. Bastante en desacordo 

o 3. Indiferente 

o 4. Bastante de acordo 

o 5. Completamente de acordo 

 

Nº Enunciado Valoración 

a. 

b.  

c. 

d.  

e. 

O uso do galego establecido na lexislación educativa é excesivo 

Cadaquén debería poder impartir as clases na lingua que quixese 

O ensino en galego axuda a aumentar o prestixio social desta lingua 

A lingua galega debe ser fomentada socialmente 

É necesario destinar recursos á normalización e dinamización lgtca 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ENQUISA PARA O ALUMNADO É TOTALMENTE ANÓNIMA 

 

Os datos desta enquisa servirán para coñecer a situación Sociolingüística 

do Centro.  

 

1. Sexo:  Home  Muller Idade: ______ 

 

2. Lugar de residencia: 

___________________________________________________ 

 

3. En que lingua aprendiches a falar? 

 1. En castelán  

 2. En galego  

 3. Nas dúas  

 4. Noutra (s) 

 

4. Que lingua falas habitualmente na túa casa? 

 

 

 Castelán 
Máis 

castelán 

Castelán 

e galego 

por igual 

Máis 

galego 
Galego 

ÁMBITO 

FAMILIAR 

Co teu pai/titor          

Coa túa nai/titora          

Cos teus irmáns/ás          

Cos avós maternos          

Cos avós paternos          
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5. Que lingua usas habitualmente no instituto? 

 

 

 Castelán 
Máis 

castelán 

Castelán 

e galego 

por igual 

Máis 

galego 
Galego 

ÁMBITO 

ESCOLAR 

Cos compañeiros/as          

Cos/as amigos/as           

Co profesorado galego-

falante 
    

 
    

Co profesorado castelán-

falante 
    

 
    

Co persoal non docente          

 

6. Que lingua usas habitualmente noutros ámbitos? 

 

 

 Castelán 
Máis 

castelán 

Castelán 

e galego 

por igual 

Máis 

galego 
Galego 

NOUTROS 

ÁMBITOS 

Nos establecementos da vila          

Nos comercios da cidade          

Con persoas descoñecidas 

(cando falas ti primeiro) 
    

 
    

No médico          

 

7. Valora do 1 ao 5 a túa competencia en galego, tendo en conta que: 

1 = Moi deficiente 2 = Deficiente 3 = Aceptable 4 = Boa 5 = Moi boa 
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Comprensión oral 1 2 3 4 5 

Comprensión escrita 1 2 3 4 5 

Expresión oral 1 2 3 4 5 

Expresión escrita 1 2 3 4 5 

 

8. Valora os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a 

opción elixida, tendo en conta a seguinte escala: 

1. = Completamente en desacordo 

2. = Bastante en desacordo 

3. = Indiferente 

4. = Bastante de acordo 

5. = Completamente de acordo 

 

O galego é unha lingua tan válida coma calquera outra 1 2 3 4 5 

Gustaríame ter videoxogos en galego 1 2 3 4 5 

O galego é unha lingua adecuada para falar na cidade 1 2 3 4 5 

O galego é un idioma que se debe conservar e transmitir 

ás xeracións futuras 
1 2 3 4 5 

En xeral ten o mesmo éxito quen fala galego que quen fala 

castelán 
1 2 3 4 5 

O galego                  “     ” 1 2 3 4 5 
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Para falar ben galego hai que aprendelo na escola 1 2 3 4 5 

Paréceme ben que tódolos/as nenos/as de Galicia estuden 

galego 
1 2 3 4 5 

Aprendo mellor se me ensinan en galego ca en castelán 1 2 3 4 5 

Prefiro que me dean as clases en galego ca en castelán 1 2 3 4 5 

 

 


