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� CONTEXTUALIZACIÓN 
O IES García Barbón está situado no concello ourensán de Verín, no val de 

Monterrei, preto da fronteira portuguesa con Chaves. Este centro sitúase nunha vila cunha 
poboación comarcal de influencia de máis de 25.000 habitantes distribuídas por parroquias. 
No núcleo de Verín residen uns 13.000 habitantes, centro reitor da comarca e punto de 
referencia comercial, cultural e de servizos para a zona. 

A principal rede viaria está formada pola autoestrada A-52 (Benavente-Vigo), que 
facilitou nos últimos anos os desprazamentos coa capital, a estrada N-532 e a autoestrada 
A75 que conducen á fronteira con Portugal. Existen ademais outras estradas comarcais e 
locais, moitas delas de montaña, polas que accede á vila gran parte do noso alumnado. En 
canto á actividade económica podemos distinguir os seguintes sectores: 

� Comercial, cunha importante actividade mercantil, especialmente na zona 
fronteiriza 

� Industrial, con empresas de embotellamento de augas mineromedicinais (Sousas, 
Cabreiroá), construcións metálicas e madeira. Cómpre destacar o despegue recente 
da industria vitivinícola, con varias adegas de embotellamento de viño acollidas ao 
Consello Regulador de Denominación de Orixe de Monterrei 
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� No sector servizos destacaremos o sector hostaleiro, de grande potencial, e os 
numerosos talleres de reparación de vehículos. 

� O sector agrícola, repartido entre o val e a montaña, con cultivos como a vide, 
cereais, horta e froitas. Na montaña predomina a gandaría, sendo esta 
fundamentalmente unha economía de autoconsumo 

Como acabamos de sinalar, a vila de Verín supón o centro de referencia en moitos 
aspectos para a súa comarca, mencionaremos algúns servizo cos que conta: 

 

Dous centros públicos de Educación Infantil e Primaria 

Tres Institutos de Educación Secundaria 

Centro de Saúde 

Residencia da terceira idade 

Hospital de Verín 

Biblioteca pública 

Casa da cultura 

Oficina do SEPE 

Delegación de facenda 

Delegación da Seguridade Social 

Servizos Sociais da Mancomunidade de Municipios do val de Monterrei 

Oficina Municipal de Información ao Consumidor 

Punto de información Xuvenil 

Xulgados de Primeira Instancia 

 

o TIPOLOXÍA ESCOLAR 

Respecto das características socioculturais dos  alumnos do Centro, o seu medio 
ambiente social e económico, é absolutamente variado, distinguíndose dúas procedencias 
básicas:  

1- A propia vila de Verín 

2- As zonas rurais adxacentes incluíndo os concellos limítrofes: Laza, Oímbra, 
Monterrei, etc. 

No relativo ás actividades económicas das familias no primeiro caso contamos con 
todo tipo de profesións liberais e de servizos. No segundo caso predomina a actividade 
agropecuaria e a construción. 

Se nos fixamos na procedencia académica do alumnado, é de destacar, que no I.E.S. 
García Barbón non se imparte a E.S.O.  polo tanto, os centros de referencia anteriores do 
alumnado son: o IES Xesús Taboada Chivite, o IES Castro de Baronceli  de Queizás, o 
Colexio Apostólico Mercedario, o Colexio María Inmaculada.   
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o LINGUA DE COMUNICACIÓN 

� Alumnado 

Merece un apartado especial o uso da lingua entre o alumnado, sendo tal como queda 
reflectido, o galego,  a lingua de utilización maioritaria entre o mesmo.  

A competencia comunicativa en galego que traen da etapa anterior é, en xeral, boa. 
Os alumnos procedentes doutros países incorpóranse progresivamente á aprendizaxe do 
galego 

As enquisas permítennos concluír que o perfil sociolingüístico do alumnado, en xeral, 
no relativo a súa competencia lingüística en galego é boa, e no que respecta a súa utilización 
no ámbito educativo é positivo. 

 
1.ª/  En qué lingua aprendiches a falar 

� Castelán 
� Galego  
� Outra 

2.ª/  Grao de dificultade para falar en galego 
� Ningunha 
� Algunha 
� Moita  

3.ª/  Grao de dificultade para ler en galego 
� Ningunha 
� Algunha 
� Moita 

4.ª/  Grao de dificultade para escribir en galego 
� Ningunha 
� Algunha 
� Moita 

5.ª/  Cal é a túa lingua habitual 
� Galego 
� Castelán  
� Outra 

6.ª/  Cal é a lingua habitual dos teus avós? 
� Só galego 
� Máis galego 
� Máis castelán  
� Só castelán 

7.ª/  Cal é a lingua habitual do teu pai? 
� Só galego 
� Máis galego 
� Máis castelán  
� Só castelán 

8.ª/  Cal é a lingua habitual da teu nai? 
� Só galego 
� Máis galego 
� Máis castelán  
� Só castelán 

9.ª/  Con qué membros da túa familia falas habitualmente en galego? 
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� Avós 
� Pai 
� Nai 
� Irmáns 
� Ninguén 

10.ª/  Se che falan en galego ti falas habitualmente en: 
� Galego 
� Castelán 

11.ª/  En caso de ser neofalante a que idades fixeches o cambio consciente de lingua: 
 
 
 
 
Fixéronse as gráficas das cuestións nº 1, 2, 5. Nelas os alumnos, nalgunhas 
marcaron dúas opcións.  
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� Profesorado  

Os resultados obtidos confirman o importante papel que xoga o profesorado na 
potenciación do uso da lingua galega, xa que os alumnos/as soen seguir nas súas prácticas 
lingüísticas cotiás as que estes impoñen: é evidente que se un profesor/a opta pola lingua 
galega como lingua vehicular na súa aula, tanto desde o punto de vista oral como escrito, así 
o farán maioritariamente os alumnos e alumnas ao longo do curso. 

O galego é a lingua habitual do profesorado que ten, en xeral, un elevado nivel de 
capacitación para empregar o noso idioma na actividade docente.  

As actitudes cara á utilización do galego no ámbito educativo e as actitudes cara á 
normalización social do galego son, en xeral, positivas. 

O perfil sociolingüístico do profesorado é esencialmente galegofalante, posuíndo 
competencias e actitudes suficientes para impartir a docencia en galego 

Realizouse unha enquisa entre o profesorado co seguinte cuestionario: 

1.ª/  Lugar de residencia 

� Ourense : 

� Verín  

� Outro  

� Coruña  

� Lugo   

� Pontevedra   

VARIABLES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

2.ª/  Que lingua empregas habitualmente? 

� Só castelán     

� Predomina o castelán     

� Castelán e galego por igual   

� Predomina o galego    

� Só galego     

� Outra/s     

3.ª/   Que lingua empregas habitualmente no centro educativo? 
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� Só castelán     

� Predomina o castelán     

� Castelán e galego por igual   

� Predomina o galego    

� Só galego     

� Outra/s  

4.ª/  Como consideras a túa capacitación para empregar o galego na actividade docente? 

� Moi baixa  

� Baixa   

� Media  

� Alta    

� Moi alta  

5.ª/  Cal é a túa disposición a facer cursos de reciclaxe e actualización, co obxectivo de 
acadar unha capacitación axeitada? 

� Ningunha   

� Pouca   

� Moderada   

� Boa    

� Plena   

6.ª/  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 

Nº Enunciado Valoración 

1 En Galicia, debería usarse máis o galego 1 2 3 4 5 

2 As matemática pódense aprender en galego 1 2 3 4 5 

3 A adquisición de dúas (ou máis) linguas enriquece 1 2 3 4 5 

4 O uso do galego establecido na lexislación educativo é excesivo 1 2 3 4 5 

5 O ensino en galego axuda a aumentar o prestixio social desta lingua 1 2 3 4 5 

6 O galego é unha lingua axeitada para os videoxogos 1 2 3 4 5 

7  A lingua galega debe ser fomentada socialmente 1 2 3 4 5 
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              Preguntas  

Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 

1    10    

2 1   10    

3 7 5 3 7 3 6 4 

4 9 4 3 1 13 4 8 

5 13 21 24 1 14 20 18 

Como resumo do cuestionario anterior, realizáronse as seguintes gráficas: 

1.ª/  Que lingua empregas habitualmente? 

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

2.ª/  Que lingua empregas habitualmente no centro educativo? 
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� MARCO LEGAL 
A lexislación vixente que fai referencia á política lingüística respecto da linga galega é  

a seguinte: 

- A Constitución establece: 

o O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o 
deber de coñecela e o dereito a usala. 

o As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas 
Comunidades Autónomas de acordo cos seus Estatutos 

o A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio 
cultural que será obxecto de especial respecto e protección (art. 3) 

- Estatuto de Autonomía para Galicia: que prevé que a lingua propia de Galicia é o 
galego e que os Poderes Públicos potenciarán o emprego do galego en todos os 
ámbitos da vida publica, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios 
para facilitar o seu coñecemento (Art. 5.1. e 3) 

- Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias: ao ratificar este tratado 
internacional no nivel (i), o máis esixente, España comprometeuse a garantir o 
ensino en galego en todos os niveis educativos non universitarios (art. 8) 

- Lei Orgánica de Educación: establece como obxectivo da Educación Secundaria o 
coñecemento efectivo e suficiente da lingua galega (art. 23.h e 33.e). 

- Lei de Normalización Lingüística: o galego, como lingua propia de Galicia, é tamén 
lingua oficial no ensino en todos os niveis educativos (art. 12.1). As autoridades 
educativas da Comunidade Autónoma arbitrarán as medidas encamiñadas a 
promover o uso progresivo do galego no ensino. 

- O Goberno Galego regulamentará as circunstancias excepcionais en que un alumno 
pode ser dispensado do estudo obrigatorio da lingua galega (art. 13.2). Ningún 
alumno poderá ser dispensado desta obriga se tivese cursado sen interrupción os 
seus estudos en Galicia (art. 14.2). As autoridades educativas da Comunidades 
Autónoma garantirán que ao remate dos ciclos en que o ensino do galego é 
obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade co 
castelán (art. 14.3). As autoridades educativas promoverán o coñecemento do 
galego por parte do profesorado, a fin de garantir a progresiva normalización do 
uso da lingua galega no ensino (art. 17.2) 
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- Decreto 79/2010 para o plurilingüísmo non universitario de Galicia. No  Capítulo 
III, artigo 4º do Decreto recóllense os principios a partir dos que se elabora: 

1. Garantía da adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas 
oficiais de Galicia. 

2. Garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias 
impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia, co obxectivo de asegurar a 
adquisición da competencia en igualdade entre  elas. 

3. Adquisición dun coñecemento efectivo nas lingua(s) estranxeira(s), nun 
marco xeral de promoción do plurilingüísmo no sistema educativo de Galicia. 

4. Participación e colaboración das familias nas decisións que afecten o 
sistema educativo co obxectivo de contribuír  á consecución dos  seus 
obxectivos. 

5. Promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino. 

 

� OBXECTIVOS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA 
GALEGA. 

Os obxectivos xerais que formula o ENL do IES García Barbón para o curso 2013/14 
son os seguintes: 

1. Conseguir que o galego sexa a lingua empregada no funcionamento e actividades do 
centro: actas, comunicados, anuncios, letreiros, etc. 

2. Tratar de conseguir que a maioría do profesorado imparta as clases en galego xa 
que practicamente a totalidade do alumnado é galego-falante. 

3. Seleccionar materiais en galego coa calidade científica e pedagóxica adecuadas. 

4. Lograr que o alumnado se desenvolva con soltura no noso idioma tanto a nivel oral 
como escrito, e en moitos casos axudalos a superar o complexo de inferioridade 
que aínda teñen debido á discriminación que sofre o galego na nosa sociedade. 

5. Potenciar a eliminación de prexuízos lingüísticos na comunidade escolar e trasladar 
isto a todo o seu contorno social. 

6. Axudar aos docentes do centro para que utilicen a nosa lingua nas aulas 
facilitándolles todo tipo de material didáctico: desde textos ata traducións de 
exercicios, coa finalidade de potenciar e facilitar o achegamento e uso do galego 
nas distintas disciplinas. 

7. Potenciar e velar que as materias que deben ser impartidas en galego, segundo 
estipula a lexislación, cumpran coa legalidade; isto é, que se cumpra a Lei de 
Normalización Lingüística (Lei 3/1983 do 15 de xuño) en todas as súas disposicións. 

8. Dinamizar na medida do posible a vida cultural do centro de maneira que a 
normalización lingüística sexa cada vez menos necesaria e a utilización do galego 
sexa normal. 
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� LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA 
GALEGA. 

As liñas de actuación que propón o EDL en sintonía co resto de Departamentos 
intentan abranguer un amplo espectro de actividades docentes, de lecer e convivenciais. 
Podémolas distinguir en tres grandes bloques:  

1.ª/  Actividades referidas a aspectos visuais e documentais do centro: 

• Velar para que todo tipo de carteis, avisos, letreiros informativos etc., estean 
en galego. 

• Coidar de que a lingua empregada en todos os lugares visibles do centro 
represente usos correctos e coherentes da nosa lingua. 

• Empregar o galego nos documentos de relación coas familias e no contorno 
social máis próximo á comunidade educativa.  

• Utilizar o galego en toda a documentación administrativa e pedagóxica do 
centro. 

2.ª/  Actividades referidas ao emprego do galego nos usos cotiáns: 

• Emprego do galego por parte do profesorado. 

• Emprego do galego nas actividades extraescolares. 

• Uso da lingua galega en todos os actos que organice o centro ou que dependan 
deste: reunións de pais e nais, actos culturais, seminarios, cursos, charlas, 
mesas redondas etc. 

3.ª/   Actividades referidas ao fomento do uso do galego: 

• Seguimento dos comportamentos sociolingüísticos do alumnado, do persoal 
docente e non docente, así coma do contorno de referencia do centro, co fin de 
coñecer coa maior exactitude posible a realidade que nos rodea a nivel 
lingüístico de cara a traballar a normalización da lingua galega. 

• Realización dun intercambio lingüístico con alumnado pertencente a un bloque 
dialectal distinto ao dos nosos alumnos e alumnas. A finalidade da actividade é 
que o alumnado estableza contacto con realidades lingüísticas, culturais e 
socioeconómicas diferentes da súa propia. O intercambio procura o 
coñecemento doutras realidades alleas, ao mesmo tempo que persegue a 
implicación do alumnado co seu contorno máis inmediato e a valorización dos 
seus sinais de identidade, nomeadamente o lingüístico. 

• Pensamos propor a creación dun club de lectura constituído por profesorado, 
equipo non docente e alumnado. A súa finalidade será o fomento da lectura no 
eido da literatura galega, así como no da literatura traducida á nosa lingua. 
Crearanse espazos de encontro para dinamizar a lectura como fonte de lecer, e 
promoverase o intercambio de ideas na nosa lingua. Con motivo da lectura 
levaranse a cabo mesas redondas, encontros con escritores/as, charlas etc. 
Para conseguir que o club teña unha maior identidade, no primeiro trimestre 
celebrarase un concurso de deseño de logos, de xeito que a imaxe premiada 
dará corporeidade ao club. 



Proxecto lingüístico 

12  
 

• Unha alternativa ou complemento a este club de lectura podería ser a 
dinamización dun club de escritura.  

• Convocatoria dun certame literario con motivo da celebración dos días do 
Magosto e das Letras Galegas. Dedicarase un tempo nas aulas a profundar na 
figura do vindeiro homenaxeado das nosas letras, de cara a que o alumnado 
coñeza a súa obra e o seu traballo a prol da lingua e da cultura galega.   

• Conxuntamente coa biblioteca do centro traballarase na animación á lectura e 
potenciarase que o alumnado participe na  organización de certames literarios, 
tanto a nivel do centro como dos distintos centros que hai no concello, así como 
concursos de postais ou ilustración de poemas galegos para achegar de forma 
amena  a poesía en galego. 

• Ao longo do curso realizaranse actividades diversas de carácter lúdico-creativo 
con motivo de diferentes festividades como o Nadal, o Entroido, a Semana da 
Ciencia, os Maios, o Día do Libro, o Día da Paz, Día da Muller, etc. Todas irán 
encamiñadas a potenciar o uso da nosa lingua nos diversos ámbitos de uso. 

• Probablemente retomarase a exposición feita a nivel comarcal polos ENDL 
sobre o entroido de Verín. Difundirase no blog do equipo e traballarase na 
posibilidade de ampliala. 

• Actualización e revisión do blog do ENDL do IES García Barbón. O blog servirá 
de canle de difusión de todas as tarefas que dende o centro se desenvolvan 
para a normalización da lingua galega. 

• Realización de traballos de campo e investigación para que o alumnado recoñeza 
a realidade etnográfica e antropolóxica que o rodea. Dende o ENDL levarase a 
cabo unha xornada de coñecemento da microtoponimia da zona, en concreto da 
litonimia, por medio dunha charla que impartirá un técnico en toponimia do 
Proxecto Toponimia de Galicia. Tamén porase en valor o patrimonio material –
sobre todo arquitectura popular- como inmaterial da comarca. 

• Organización dun concurso de curtametraxes nas que o alumnado reflicta a 
situación real na que se atopa a lingua galega no seu contorno máis inmediato.  

• Organización de sesións de contacontos para promover o uso oral do galego. 

• Realización de viaxes culturais a lugares relacionados coa literatura e a cultura 
galega. Saída ao Castelo de Monterrei para celebrar unha xusta poética 
medieval por parte do alumnado. Potenciaremos a escrita literaria en galego e o 
recoñecemento do patrimonio da zona. 

• Asistencia a conferencias, presentacións de libros, representacións teatrais ou 
a proxeccións cinematográficas. 

• Outras actividades que poidan ir xurdindo ao longo do curso. 
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� NO CASO DE CENTROS QUE IMPARTEN PRIMARIA, ESO 
E BACHARELATO 

o Decisión ao respecto da lingua en que se impartirán as 
materias 

Terase en conta o artigo 8ª do Decreto79/2010 do 20 de maio (do plurilingüismo), 
no que se establece: “Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido 
no regulamento de centros, establecerá unha oferta equilibrada na mesma 
porcentaxe de materias comúns, de modalidade e optativas para impartir en galego 
e en castelán. Este proceso realizarase cada catro cursos escolares” 

BACHARELATO 

Distribución da lingua de impartición por horas semanais nas materias de 
Bacharelato para o curso 2013-2014. Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, 
para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, “na modalidade de 
Bacharelato establecerá unha oferta equilibrada na mesma porcentaxe de materias 
comúns, de modalidade e optativas para impartir en galego o en castelán”. 

 
1º DE BACHARELATO 

 
 PRIMEIRO DE BACHARELATO HUMANIDADES E 

CIENCIAS SOCIAIS 
Galego Castelán 

CO
M

Ú
N
S
 

Educación física  2 0 
Lingua estranxeira I (inglés) 0 0 
Lingua galega e literatura I 3 0 
Lingua castelá e literatura I 0 3 
Filosofía e cidadanía 0 2 
Relixión/actividades de estudo alternativas 0 1 
Ciencias para o mundo contemporáneo  0 2 
 5 8 

M
O
D
A
LI

D
A
D
E Historia do mundo contemporáneo 4 0 

Latín I 0 4 
Grego I 0 4 
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 0 4 
Economía  4 0 
 8 12 

OPTATIVAS Segunda lingua estranxeira I (Francés) 0 0 
Tics  4 0 
Antropoloxía 0 4 

 TOTAL 17 24 
 
Porcentaxes: galego: 41,46%; castelán: 58,54% 
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 PRIMEIRO DE BACHARELATO CIENCIAS E 
TECNOLOGÍA 

Galego Castelán 

CO
M

Ú
N
S
 

Educación física  2 0 
Lingua estranxeira I (inglés) 0 0 
Lingua galega e literatura I 3 0 
Lingua castelá e literatura I 0 3 
Filosofía e cidadanía 0 2 
Relixión/actividades de estudo 0 1 
Ciencias para o mundo contemporáneo  0 2 
 5 8 

MODALIDADE Matemáticas I 0 4 
Física y Química 4 0 
Debuxo técnico I 4 0 
Bioloxía e Xeoloxía  0 4 

  8 8 
OPTATIVAS Segunda lingua estranxeira I (Francés) 0 0 

Tics  4 0 
  11 16 
Porcentaxes: galego: 40,74%; castelán: 59,26% 
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SEGUNDO DE BACHARELATO 
 

Porcentaxes: galego: 37,84%; castelán: 62,16% 
 
 

 SEGUNDO DE BACHARELATO HUMANIDADES E 
CIENCIAS SOCIAIS 

Galego Castelán 
CO

M
Ú
N
S
 

Historia de España 3 0 
Lingua estranxeira II (inglés) 0 0 
Lingua galega e literatura II 3 0 
Lingua castelá e literatura II 0 3 
Historia da filosofía 0 3 
Relixión/actividades de estudo alternativas 0 1 

 Total comúns 6 7 

M
O
D
A
LI

D
A

D
E 

Xeografía 4 0 
Latín II 0 4 
Grego II 0 4 
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 0 4 
Economía e organización de Empresas   

 Total modalidade 4 12 

OPTATIVAS Segunda lingua estranxeira II (Francés) 0 0 
Historia da Arte 4 0 
Filosofía de la ciencia 0 4 

 Total optativas 4 4 

 Total  14 23 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
CM DE XESTIÓN  
 
 MÓDULO HORAS GALEGO CASTÉLAN 

1º 

Inglés 6 0 0 
Operacións administrativas de 
compravenda 

5 0 5 

Tratamento informático da 
información 

10 0 10 

Técnico contable 5 0 5 
Operacións auxiliares de 
xestión de tesouraría 

6 0 6 

Formación e orientación laboral 4 4 0 

2º 

Comunicación empresarial e 
atención a clientela 

7 7 0 

Empresa e administración 7 0 7 
Operación administrativas de 
recursos humanos 

7 0 7 

Tratamento da documentación 
contable 

6 0 6 

Empresa na aula 9 0 9 
 Total 72 11 55 
 
Porcentaxes: galego: 15,28%; castelán: 76,89% 
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GRAO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS PARA O RÉXIME 
ORDINARIO 
 
 MÓDULO HORAS GALEGO CASTÉLAN 
1º Inglés 6 0 0 

Xestión da documentación 
xurídica e empresarial 

3 0 3 

Recursos humanos e 
responsabilidade de social 
corporativa 

3 0 3 

Ofimática e proceso da 
información 

9 0 9 

Proceso integral da activades 
comercial 

5 0 5 

Comunicación e atención á 
clientela 

6 6 0 

Formación e orientación laboral 4 4 0 
2º Xestión de RRHH 6 0 6 

Xestión Financieira 7 7 0 
Contabilidade e fiscalidade 

9 
0 
 

9 

Xestión loxística e comercial 6 6 0 
Simulación empresarial 8 8 0 

 Total 72 31 35 
 
 
Porcentaxes: galego: 40,06%; castelán: 48,61% 
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DEPARTAMENTO DE MANTEMENTO 
 
GRAO MEDIO DE MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO  
 
 MÓDULO HORAS GALEGO CASTÉLAN 

1º 

Técnicas de fabricación 9 9 0 
Técnicas de unión e montaxe 5 5 0 
Electricidade e 
automatismos eléctricos 

9 9 0 

Automatismos pneumáticos 
e hidráulicos 

9 9 0 

Formación e orientación 
laboral 

4 4 0 

2º 

Montaxe e mantemento 
mecánico 

12 0 12 

Montaxe e mantemento 
eléctrico-electrónico 

11 11 0 

Montaxe e mantemento de 
liñas automatizadas 

10 10 0 

Empresa e iniciativa 
emprendedora 

3 3 0 

 Total 72 60 12 
 
Porcentaxes: galego: 83,33%; castelán: 16,67% 
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DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN 
 
CM ELVE 
 
 MÓDULO HORAS GALEGO CASTÉLAN 
1º Mecanizado básico 4 4 0 

Motores 5 5  0 
Circuítos de fluídos, 
suspensión e dirección 

8 8 0 

Sistemas de transmisión e 
freada 

7 7  0 

Sistemas de carga e 
arranque 

8 0 8 

Formación e orientación 
laboral 

4 4 0 

 Total  34 28 8 

2º 

Sistemas de seguridade e 
confort  

9 9 0 

Sistemas auxiliares del 
motor 

14 14 0 

Circuítos II  10 0 10 
Empresa e iniciativa 
emprendedora 

3 3 0 

 Total 36 26 10 
 
Porcentaxes: galego: 75%; castelán: 25% 
 
PCPI 
 
 MÓDULO HORAS GALEGO CASTELÁN 

1º 

Módulo 
específico + 
titoría 

19 19 0 

Sociedade e 
cidadanía 

3 3 0 

Módulo 
matemático-
científico 

4 0 4 

Competencia 
comunicativa e 
dixital 

4 2 2 

Iniciativa e 
RRHH 

2 2 0 

 Total 32 26 6 
 
 
Porcentaxes: galego: 81,25%; castelán: 18,75% 
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DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
 
 MÓDULO HORAS GALEGO CASTÉLAN 

1º 

Operacións administrativas 
e documentación sanitaria 

3 3 0 

Promoción da saúde e apoio 
psicolóxico ó paciente 

6 6 0 

Técnicas Básicas de 
Enfermería 

12 12 0 

Técnicas de Axuda 
odontolóxica/estomatolóxica 

6 6 0 

RET 2 0 2 
Hixiene do medio 
hospitalario e limpeza de 
material 

5 0 5 

FOL 2 2 0 
 Total 36 29 7 
 
Porcentaxes:  Galego 80,56%  Castelán: 19,14% 
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ENSINO DE ADULTOS 
 EBI I EBI II 
MÓDULOS GALEGO  CASTELÁN GALEGO  CASTELÁN 
Cálculo 
matemático 

0 6   

Lectoescritura 0 6   
Ámbito 
numérico 

6 0 0 0 

Ámbito 
natureza 

  0 3 

Ámbito 
lingüístico 

  6 0 

Ámbito 
Sociedade 

  0 3 

Total 6 12 6 6 
 
Porcentaxes:  Galego 40%  Castelán: 60% 
 
 
 
 ESAI ESAII 
MÓDULOS GALEGO  CASTELÁN GALEGO  CASTELÁN 
Ciencias sociais 3 0 4 0 
Ciencias 
naturais 

0 3 3 0 

Matemáticas  3 0 3 0 
Lingua Galega  3 0 2 0 
Inglés  0 0 0 0 
Tecnoloxía 3 0 2 0 
Oferta 
curricular 

1 0 1 0 

TOTAL 13 3 15 0 
 
Porcentaxes:  Galego 90%  Castelán: 10% 

 

o Medidas adoptadas para o alumnado que non teña suficiente 
dominio das linguas 

CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

 A chegada, cada vez máis frecuente ( e ás veces a mediados de curso) de 
alumnos estranxeiros, debido (na maior parte dos casos) á inmigración, e de alumnos 
doutras Comunidades Autónomas por cuestións de traballo dos pais,  fai necesaria 
unha actuación que convén reflectir neste P.L.C. 

 No caso dos alumnos de procedencia do estranxeiro a situación debe 
facernos meditar: é triste para os rapaces non entender nada, ás veces das dúas 
linguas, e ter que estar na clase e ademais non contar con medios económicos para 
acudir privadamente a un lugar no que lles ensinen a moverse nas linguas de aquí. 
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 Ademais, á problemática lingüística destes alumnos estranxeiros hai que 
engadir, nalgúns casos, desfases curriculares (estudaron noutros sistemas 
educativos) e dificultades de integración educativa e social. No caso de alumnos 
españois de fóra da comunidade autónoma e de hispanofalantes, partimos de que 
coñecen unha das linguas de transmisión curricular e o problema é menos grave; non 
obstante queda contemplada tamén a súa problemática neste P.L.C. 

  Coa fin de garantir o fomento do plurilingüismo, as medidas deste tipo 
destinadas ao alumnado correspóndense con obxectivos das materias de Lingua, pois 
a finalidade fundamental da área de Lingua sexa Galega , Castelá, Francesa ou 
Inglesa, é o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado. Trátase de 
que o alumno, ao finalizar a ESO, ou o Bacharelato, sexa capaz de interaccionar 
adecuadamente nas situacións de comunicación dos ámbitos escolar, social, cultural 
e profesional, así como de comprender as mensaxes orais e escritas con que se vai 
atopar ao longo da súa vida e que sexa quen de producilas coa debida corrección 
lingüística, con creatividade e con adecuación ao contexto en que se realiza a 
comunicación.  

 Tendo en conta os medios e o profesorado cos que conta o noso centro, as 
medidas adoptadas irían na liña de traballo autónomo realizado polo alumno e 
corrixido polo profesor. 

 Algunhas destas medidas son: 

1) AVALIACIÓN INICIAL: para establecer a competencia nas linguas vehiculares 
(galego e castelán), os departamentos de lingua castelá e literatura e de lingua 
galega e literatura deberán realizar unha avaliación inicial que analice as 
destrezas lingüísticas e que abarcará a Comprensión oral, Comprensión escrita, 
Expresión oral e Expresión escrita. Pode darse o caso de que, aínda que o alumno 
non acade un nivel axeitado nalgunha das dúas linguas, si teña relacións 
familiares con falantes das mesmas e por tanto certas habilidades. 

2) Exercicios complementarios de gramática. Son exercicios, na súa maioría 
relacionados coa morfoloxía, que inciden nas habituais carencias que presenta o 
alumnado nesta etapa educativa e axudan a reforzar os coñecementos xa 
adquiridos en cursos anteriores. 

3)  Exercicios de acentuación en galego e castelán, E DE LÉXICO E SEMÁNTICA 
NO RESTO DAS LINGUAS, incidindo na análise de elementos lingüísticos tales 
como lexemas, prefixos, sufixos, etc nas primeiras e na busca de palabras no 
dicionario en todas elas. 

4) Lecturas significativas da obra dos autores clásicos da literatura. As lecturas 
complementaranse con nocións de teoría literaria que axuden ao alumno a 
comprender o autor, a súa obra e a época na que escribe. 

5) Elaboración de textos propios para exercitar o traballo de redacción e posterior 
corrección de posibles erros. 

O profesor adaptará o material e a dificultade dos exercicios ou lecturas ás 
necesidades de cada alumno e nivel. 

Deberase consolidar o hábito da lectura desenvolvendo actitudes favorables á 
mesma como a creación de ambientes lectores ou a integración das fontes 
informativas en calquera soporte no tratamento dos contidos curriculares, 
ademais do uso habitual da Biblioteca escolar. 
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6) Reforzo lingüístico por parte do profesor de cada materia, mediante exercicios 
adicionais específicos. Este reforzo ten como principal destinatario o alumnado 
estranxeiro e aquel con máis problemas de aprendizaxe nas linguas oficiais e irá 
dirixido a proporcionar recursos variados que axuden a melloraren a súa 
adquisición lingüística. Algunhas destas actividades son: 

• Actividades específicas para cada unidade que poden ser seleccionadas polo 
profesorado para complementaren as do libro de texto e ser adaptadas 
segundo as necesidades que se presenten. 

• Materiais de repaso de contidos impartidos en cursos anteriores. 

• Esquemas e resumos de aspectos fundamentais da materia. 

• Textos que permitan a diversificación do traballo dos alumnos. 

1.ª/  Actividades para que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, as dúas 
linguas oficiais.  

1. Actividades de mellora da competencia lectora mediante lectura na aula de 
fragmentos de lecturas obrigatorias, lecturas dramatizadas e exercicios 
sobre material xornalístico. 

2. Actividades de mellora da competencia de expresión oral: elaboración de 
discursos, exposicións na aula e debates. 

3. Actividades de mellora da competencia escrita: redacción de distintos tipos 
de textos, traballo particular no dominio da coherencia e a cohesión textual 
mediante a produción de textos. 

4. Traballo con textos (lectura comprensiva, observación e anotación, análise, 
comentario) e, no estudo gramatical, traballo con enunciados sinxelos pero 
debidamente contextualizados. 

5. Traballo sobre as interferencias lingüísticas entre o galego e o castelán 
para diferenciar as formas e os usos correctos en cada unha das linguas 
oficiais. 

6. Combinación convenientemente, segundo os contidos de que se trate, do 
traballo individual do alumno coas actividades de carácter colectivo ou de 
grupo. 

7. Utilización de mecanismos como a lectura e o comentario dun texto 
pertinente, o debate aberto sobre algún aspecto relativo ao tema, 
proxeccións de vídeo, etc. ( a participación do alumnado nestas actividades 
realizarase en gran grupo). 

8. Aplicación dunha metodoloxía de aprendizaxe significativa, tomando como 
punto de partida o coñecemento previo. 

9. Adaptación de contidos e metodoloxías atenta ás deficiencias particulares 
en canto á competencia lingüística. 

10. Atención personalizada do alumnado con dificultades de adquisición de 
competencia lingüística e detección de problemas que requiren un 
tratamento específico. 

11. Reflexión na aula sobre a riqueza que supón o bilingüismo, orientada a xerar 
unha actitude positiva e unha sensibilidade cara ás linguas. 
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12. Proposta de actividades  individualizadas de ortografía.  

2.ª/  Estratexias de aprendizaxe empregadas para que o alumnado adquira as dúas 
linguas oficiais 

Son as accións específicas, comportamentos, pasos ou técnicas que os 
estudantes utilizan para melloraren o seu progreso nunha lingua. Poden facilitar a 
internalización, o almacenamento, a recuperación ou o uso dunha lingua e son 
ferramentas necesarias para o desenvolvemento das habilidades comunicativas. 

� Estratexias de aprendizaxe. 

A. Estratexias directas 

1. Estratexias de memoria 

i. Crear imaxes mentais (agrupar palabras, relacionar con outras 
clases, poñer palabras en contexto) 

ii. Aplicar imaxes e sons (debuxar, mirar mapas, relacionar con 
outras palabras) 

iii. Repasar con eficacia ( repasar cada día) 

iv. Aplicar acción (representar fisicamente o material) 

2. Estratexias cognitivas 

i. Practicar (repetir, revisar, editar) 

ii. Moverse polo texto (buscar a idea básica, buscar datos 
específicos) 

iii. Analizar (comparar con coñecementos previos, facer 
deducións) 

iv. Crear estrutura (tomar notas, facer resumos, subliñar, 
enumerar) 

3. Estratexias de compensación 

i. Facer hipóteses (considerar e analizar o contexto) 

ii. Buscar axudas ( usar a lingua, facer preguntas ao profesor, 
usar un dicionario, parafrasear) 

B. Estratexias indirectas 

1. Estratexias metacognitivas 

i. Enfocarse na aprendizaxe (prestar atención a aspectos 
específicos, entender por que se fai algo) 

ii. Planificar ben o proceso (establecer obxectivos, usar 
estratexias apropiadas) 

iii. Avaliar o proceso (autoexaminarse) 

2. Estratexias afectivas 

i. Evitar a angustia (relaxarse, intentar pasalo ben mentres se 
aprende) 

ii. Animarse a un mesmo (considerar o progreso, recompensarse) 
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iii. Coñecerse a un mesmo ( seguir os hábitos persoais, cambiar os 
hábitos) 

3. Estratexias sociais 

i. Facer preguntas 

ii. Participar en grupos 

iii. Compartir a experiencia con outros 

 

� NO CASO DE CENTROS QUE IMPARTEN FP, ENSINANZAS 
ARTÍSTICAS E DEPORTIVAS, E ESA  
Segundo o articgo 10 do Decreto79/2010 do 20 de maio (do plurilingüismo), en que se 

establece:  

“1. Nos niveis de ensinanzas de persoas adultas, cada centro educativo garantirá que o 
desenvolvemento das ensinanzas asegure que o alumnado acade a competencia 
lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais” 

o Procedementos que aseguren que o alumnado acade a 
competencia lingüística propia do nivel en ambas as dúas 
linguas oficiais 

A.  Elaboración de textos de ámbito persoal, social, académico e laboral a partir de: 

� Análise dos elementos de comunicación (adecuación). 

� Linguaxes que se van empregar (verbal, non verbal). 

� Busca e xeración de ideas. 

� Estruturación das ideas (coherencia). 

� Redacción (cohesión). 

B.  Transformación de textos escritos ou orais a partir dalgúns dos seus elementos 
básicos: destinatario, funcións, propósito,... 

C.  Utilización, na produción de mensaxes, de: 

� Vocabulario preciso e expresivo, evitando o uso de expresións vulgares, 
estranxeirismos innecesarios, interferencias lingüísticas, sexismos, etc. 

� Entoación e xestos adecuados. 

� Mecanismos de coherencia e cohesión que permitan unha fácil 
comprensión do texto. 

� Identificación de diferenzas, semellanzas e relacións entre as linguaxes 
verbais e non verbais. 

D.  Revisión e corrección das propias producións ademais de: 

� Lectura de obras significativas das literaturas galega e castelá. 

� Elaboración dunha opinión persoal sobre as obras lidas. 

� Recoñecemento, a través da lectura de textos narrativos, do punto de 
vista, personaxes, lugar e tempo. 
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� Identificación, nalgún exemplo concreto, dos elementos da obra de 
teatro que a converten en espectáculo. 

� Interpretación da temática de textos líricos e análise dos recursos 
formais empregados. 

� Elaboración de fichas de lectura, utilizando o resumo para expresar por 
escrito o contido dun relato, unha novela curta,etc. 

� Manipulación de textos literarios, modificando a estrutura ou a forma 
literaria. 

� Creación de textos de intención literaria, empregando as características 
da forma literaria elixida. 

 

� MANUAIS RECOMENDADOS PARA LINGUA CASTELÁ 

1º NIVEL BÁSICO Aula Internacional 1, Varios, Difusión. Libro del alumno +CD 

2º NIVEL BÁSICO Aula Internacional 2, Varios, Difusión. Libro de alumno +CD 

1º NIVEL INTERMEDIO Aula Internacional 3, leccións 1-6, Varios, Difusión. Libro 
del alumno +CD 

2º NIVEL INTERMEDIO Aula Internacional 3, leccións 7-12, Varios, Difusión 
Libro del alumno +CD 

1º NIVEL AVANZADO  Aula Internacional 4, leccións 1-6,Varios, Difusión. Libro 
del alumno +CD 

2º NIVEL AVANZADO Aula Internacional 4, leccións 7-12, Varios, Difusión Libro 
del alumno +CD 

 

� MANUAIS RECOMENDADOS PARA LINGUA GALEGA 

1º NIVEL BÁSICO “ O galego correcto”, Ed. SM 

1º NIVEL INTERMEDIO “Galego Século XXI” Editorial Galaxia (Xosé Feixó, Xosé 
Ramón Pena, Manuel Rosales 

1ºNIVEL AVANZADO  “Gramática Práctica” Carmen Hermida, ED. Sotelo Blanco 

� ADDENDA ANUAL DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

o CADRO RESUMO DAS ACTIVIDADES, PROGRAMA E 
ACTIVIDADES PARA O FOMENTO E DINAMIZACIÓN DA LINGUA 

NOME DA ACTIVIDADE DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLESE 
DEPARTAMENTOS 

CORRELINGUA 1º de Bacharelato Semana das Letras 
Galegas 

Departamento de 
Ed. Física, Lingua 
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Galega, Xeografía e 
Historia, Ciencias 
Naturais e Debuxo 

Conecta coa Bisbarra Toda a comunidade 
educativa do centro e 
calquera que acceda a esta 
sección do  blog 

Ao longo de todo o 
curso 

EDL en 
colaboración con 
todos os 
departamentos que 
poidan colaborar co 
proxecto 

Administración do blog 
do ENDL 

http://chumaceira.blogs
pot.com/  

 

Todos os membros da 
comunidade educativa do 
centro e as familias, aínda 
que o acceso aos seus 
contidos é público 

Todo o curso Os membros do 
ENL 

E ti…. de onde vés 
sendo? 

Alumnado de 1º de 
Bacharelato e PCPI 

Todo o curso O EDL con axuda 
do Departamento 
de lingua e 
literatura galega, 
así coma o de 
Ciencias Sociais 

Participación nos 
certames literarios do 
Concello de Verín 

Todo o alumnado Semana das letras 
galegas 

Membros do 
Departamento de 
Lingua e Literatura 
galega, latín, e 
Grego . EDL e 
colaboración de 
titores 

Integración na 
Coordinadora Galega de 
EDL e colaboración 
puntual con outros EDL 

Toda a comunidade 
educativa 

Ao longo de todo o 
curso 

Os membros do 
EDL 

Exposición Memorias do 
entroido 

Toda a comunidade 
educativa e as súas 
familias. Por extensión a 
todo o público que estea 
interesado 

Dende febreiro a 
abril 

O EDL en 
colaboración coa 
Coordinación 
Comarcal de EDL 

Creación dun gabinete de 
asesoramento lingüístico 

Toda a comunidade 
educativa  

Todo o curso Lingua galega e 
literatura 

Lingua castelá e 
literatura 

Latín e grego, 
Francés, e Inglés 

Coñece a ……. Toda a comunidade 
educativa e familias a 
través do blog 

Todo o curso Membros do 
departamento de 
Lingua e Literatura 
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galega e o EDL 

Club de lectura do 
profesorado 

Persoal docente e non 
docente 

Todo o curso Membros dos 
Departamentos de 
Linguas 

Club de lectura alumnado A todo o alumnado 
especialmente ao de 1º de 
Bacharelato 

Todo o curso Membros do 
Departamento de 
Lingua e Literatura 
galega e de 
Filosofía 

Campaña Ler no Nadal Para toda a comunidade 
educativa e por extensión 
ás súas familias 

Decembro O EDL  en 
colaboración co 
Coordinadora 
Comarcal de EDL 

Achega de recursos 
didáctico en galego 

Profesorado, 
especialmente dos ciclos 
De formación Profesional: 
Administración, 
Automoción, Sanitaria, 
Formación e Orientación 
Laboral e Metal 

Todo o curso Membros do 
departamento de 
Lingua e literatura 
galega e o EDL 

Subscrición á revista 
Tempos Novos 

Claustro de profesores Anual A coordinación do 
EDL 

Préstamo de libros, 
vídeos discos en galego e 
adquisición de novos 
fondos. Campaña de 
animación ao “consumo” 
de lingua e cultura en 
galego 

Profesorado, familias e 
alumnado 

Ao longo de todo o 
curso 

O profesor 
encargado da 
biblioteca, a 
coordinadora do 
EDL 

Campaña de información 
sobre sociolingüística 

Claustro Todo o curso  EDL 

Promoción dos contidos 
do blog do EDL 

Alumado de todos os 
cursos e niveis e claustro 
de profesores  

Ao longo de curso Os membros do 
EDL, departamento 
de orientación e 
colaboración de 
titores 

Lingua e ciencia Alumnado de ámbitos 
científicos 

Todo o curso e cursos 
próximos 

Departamento de 
matemáticas, física 
e química e 
tecnoloxía 

Dinamización da paxina 
do centro 

Profesorado-alumnado-
familias 

Todo o curso e cursos 
próximos 

EDL e todos os 
departamentos 
did´caticos do 
centro. Grupos de 
traballo sobre 
TIC´S que se 
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forman no centro 
anualmente. 

Organización dunha 
charla-coloquio co actor 
e director agalego Rubén 
Riós 

Alumnado de bacharelado, 
e PCPI, con posibilidade de 
asistencia doutros grupos 

No mes de marzo ou 
abril, segundo 
dispoñibilidade do 
convidado 

Subdirección, EDL, 
profesorado do 
departamento de 
Lingua e Literatura 
galega e 
colaboración dos 
titores/as dos 
grupos 

Microrrelatos sonoros Toda a comunidades 
educativa(alumnado, 
profesorado e persoal non 
docente) 

No mes de maio Colabora o 
departamento de 
Lingua e literatura 
galega, o de 
Debuxo e o EDL 

Lingua e TIC Alumnado Todo o curso Departamento de 
Lingua galega e 
literatura, 
departamento de 
orientación e 
departamentos de 
metal, 
administración e 
finanzas e 
enfermería 

Especial Val  

entin Paz Andrade 

Todo o centro Semana das letras 
galegas. 

Membros do 
departamento de 
TIC´S, 
Sudirección, EDL e 
membros do 
Departamento de 
Lingua e literatura 
galega 

Intercambio lingüístico 
co IES A Pontepedríña 
de Santiago de 
Compostela 

Alumnado de 1º de 
Bacharelato 

Ao longo de todo o 
curso 

EDL, membros do 
departamento de 
Lingua e literatura 
galega, 
departamento de 
TIC´S 

Xustas poéticas no 
Castelo de Monterrei 

Alumnado de 1º de 
bacharelato, PCPI e 
adultos 

Mes de maio Colabora o 
departamento de 
Lingua e literatura 
galega, castelá e 
inglesa. O 
departamento de 
EF, Ciencias Sociais 
e Tecnoloxía 
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Colocación de carteis con 
promoción de campañas, 
concursos, etc., nas 
aulas, corredores e 
espazos comúns 

Comunidade educativa en 
xeral e toda a xente que 
poida acceder ao noso 
centro 

Ao longo do curso Os membros do 
EDL 

Dicionario virtual García 
Barbón 

Alumnado de Bacharelato Ao longo de todo o 
curso 

Departamento de 
TIC´S e Debuxo, 
así como membros 
do Departamento 
de lingua e 
literatura galega e 
o EDL 

Publicación virtual e en 
papel do Barbón Press 

Toda a comunidade e as 
súas familias 

Ao longo de todo o 
curso a través do 
blog de normalización 

Todos os 
departamentos en 
colaboración co 
EDL 

Galego visual 
(normalización da lingua 
galega na vida pública do 
centro) 

Toda a comunidade 
educativa 

Todo o curso  EDL 

Promoción do audiovisual  Toda a comunidade  Todo o curso EDL en 
colaboración dos 
distintos 
departamentos 
didácticos 
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�  PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS ERASMUS + 

O IES García Barbón mantén unha aposta decidida pola internacionalización da nosa 
tarefa educativa en dúas direccións que se complementan: por unha banda pretendemos 
ampliar o horizonte vital e laboral  do noso alumnado e por outra queremos que o noso 
profesorado se implique neste tipo de actividades co fin de mellorar a súa práctica docente 
diaria e adquirir unha visión más ampla da nosa profesión dentro do contexto europeo. 

Este doble eixe compleméntase coa aposta polo aumento da eficiencia lingüística en 
inglés nestes dous colectivos da nosa comunidade educativa, xa que aprezamos carencias 
neste campo que poden supoñer limitacións futuras, tanto nas expectativas laborais do noso 
alumnado como na proxección profesional do profesorado. 

 


