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PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

CURSO 2015-16 
 

 
 

 Decisión do centro educativo respecto da lingua en que 
se impartirán as materias: 

 
A aprendizaxe das linguas é unha responsabilidade do profesorado 

de todas as áreas, o conxunto do Claustro debe ser consciente é 

actuar en consecuencia. 

Debe definirse con claridade que materias serán as que se 

impartirán en galego, xa que algunhas veñen marcadas polo Decreto 

79/2010, pero outras non. O mencionado decreto establece: 

Impartiranse en galego as materias de Ciencias sociais, xeografía e 

historia, Ciencias da natureza e Bioloxía e xeoloxía, e en castelán as 

materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química. 

Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no 

regulamento de centros, decidirá a lingua en que se impartirá o 

resto de materias de cada curso, garantindo que as materias en 

galego e en castelán se distribúen na mesma porcentaxe de horas 

semanais, sen prexuízo do disposto no capítulo IV (sobre a 

impartición de materias en linguas estranxeiras). Este proceso 

realizarase cada catro cursos escolares. 

Neste punto, o papel do profesorado adquire unha dimensión moi 

relevante. É imprescindible que a planificación lingüística se asuma 

por parte do Claustro e do Equipo Directivo, pois de non ser así está 

condenada ao fracaso. Se isto implica unha demanda específica de 

formación á Administración, para que o profesorado que o precise 

adquira a formación e a competencia necesarias, debe facerse de 

xeito persistente ata que sexa atendida. 

No presente curso, a distribución de materias impartidas en 

cadanseu idioma queda como segue: 
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CICLOS FORMATIVOS 

1º CM SMER 
GALEGO CASTELÁN 

 

 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN 
LABORAL (4)  

 SISTEMAS OPERATIVOS 
MONOPOSTO (6)  

 REDES LOCAIS (8) 
 

 

 MONTAXE DE MANTEMENTO DE EQUIPOS 
(9) 

 
 

 APLICACIÓNS OFIMÁTICAS (9) 
 

TOTAL: 18 TOTAL:  18 

2º  CM SMER 
GALEGO CASTELÁN 

 

 APLICACIÓNS WEB (7) 

 SERVIZOS EN REDE (9) 
 

 

 SISTEMAS OPERATIVOS EN REDE (9) 

 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (3) 

 SEGURIDADE INFORMÁTICA (8) 
 

TOTAL : 16 TOTAL : 20 

 

CSFME04: Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros (Réxime 

ORDINARIO  para persoas adultas)   
GALEGO CASTELÁN 

 

 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS (6) 

 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN 
LABORAL (4)  

 MOLDEO ABERTO (10) 

 MOLDEO PECHADO (12) 

 

 INTERPRETACIÓN GRÁFICA (5)  

 PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN (5) 

 XESTIÓN DE CALIDADE (4) 

 CARACTERIZACIÓN DE MATERIAIS(5) 

 VERIFICACIÓN PRODUTOS (6) 

 EMPRESA (2) 

TOTAL: 32 TOTAL: 27 

 

FP BÁSICA: Informática e comunicacións 
GALEGO CASTELÁN 

 COMUNICACIÓN E SOCIEDADE (6) 

 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE 
REDES (9) 
 

 CIENCIAS APLICADAS (7) 

 OPERACIÓNS AUXILIARES (9) 
 

TOTAL: 15 TOTAL: 16 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

 

 Medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o 

suficiente dominio das linguas poida seguir con 
aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

 

 
- Acollemento do alumnado de nova incorporación e 

ensino inicial da lingua vehicular:  

A porcentaxe de alumnado inmigrante, aínda que agora é pequena, 

medrará de xeito previsible no futuro. Este feito hai que enfocalo 

como unha oportunidade, nunca como un problema. Se este 

alumnado conserva, a través da familia e do contacto coa 

comunidade inmigrante, as linguas de orixe, daranos unha 

oportunidade excelente para abordar na práctica a existencia da 

1º E.S.O. 2º E.S.O. 
GALEGO CASTELÁN GALEGO CASTELÁN 
BIOL-XEOL (4) 
CCSS (3) 
E.P.V.(2) 
V. ÉTICOS (1) 
E.F. (2) 

MATE (4) 
RELIXIÓN (1) 
INIC .INF. (1) 
 
 

CCNN(3) 
CCSS(3) 
EDUC.CIU(2) 
At.Ed. (1) 
E.F. (2) 

MATE (4) 
MÚSICA (2) 
TECNO (3) 
RELIXIÓN (1) 
 

 
TOTAL: 12 

 
TOTAL:  6 TOTAL : 11 TOTAL : 10 

3º E.S.O. 4º  E.S.O. 
GALEGO CASTELÁN GALEGO CASTELÁN 
 
BIO-XEO (2) 
XEO-HIS(3) 
RELIXIÓN(1) 
CULT. CLÁSICA (2) 
V. ÉTICOS (1) 
E.F.(2) 

 
FIS-QUIM (2) 
MATE (4) 
MUS(2) 
TECNO (2) 
E.P.V (2) 

 
BIO-XEO (3) 
XEO-HIS(3) 
ÉTICA (1) 
TECNO (3) 
E.F. (2) 
EPV (3) 
AT. EDUC (1) 

 
FIS-QUIM(3) 
MATE(6) 
RELIX(1) 
MUSICA(3) 
TECNOL(3) 
 

 
TOTAL: 11 

 
TOTAL: 12 TOTAL: 16 TOTAL: 16 
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diversidade cultural e do plurilingüismo, así como as vantaxes de 

dominar máis dunha lingu 

a.  

De calquera xeito, no alumnado de nova incorporación, inmigrante 

ou non, hai cuestións que o centro ten que abordar de xeito 

inmediato. A principal é a creación de clases reducidas específicas, 

onde se leve a cabo a adaptación lingüística precisa para que ese 

alumnado poida incorporarse canto antes ao ritmo cotián da aula 

que lle corresponda. 

-Alumnado que descoñece as dúas linguas oficiais  

Levarase a cabo unha avaliación inicial para establecer o grao de 

coñecemento de cada unha das linguas e determinar as medidas a 

aplicar: ACI, agrupamento específico, PDC, etc. 

Tamén se determinará o ámbito territorial e lingüístico deste 

alumnado (anglófono, francófono, lusófono,…) para estudar as 

posibles vías de colaboración cos respectivos departamentos das 

linguas estranxeiras de cara a facilitarlle o achegamento ao galego e 

ao español. 

De todos os xeitos, débese establecer unha serie de actuacións 

específicas que lles permitan adquirir a competencia lingüística 

necesaria tanto en galego como en castelán e, desta maneira, 

acceder aos contidos das distintas áreas, interaccionar e 

relacionarse co resto de compañeiros, integrarse na sociedade 

galega e acadar os obxectivos lingüísticos e cognitivos que establece 

a lexislación e desenvolver actitudes positivas cara ao galego. 

Por todo isto o centro adopta os seguintes criterios xerais: 

1. A meta a conseguir no primeiro ano de incorporación do 
alumno-a é que aprenda o galego e o castelán, máis ca os 

contidos curriculares. 

2. En ningún caso, a presenza de alumnado de incorporación 
tardía debe comportar cambio da lingua vehicular establecida 

para cada materia neste proxecto. 
3. Tendo en conta a situación sociolingüística da nosa 

comunidade, a atención específica será en galego e cando 
teña adquirido unha competencia comunicativa básica 

introducirase o castelán. (Excepcionalmente, se as 
circunstancias así o determinan, poderase modificar este 
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criterio e facer un tratamento simultáneo ou introducir 

primeiro o castelán) 
4. A atención ao alumnado de nova incorporación corresponde a 

todo o equipo docente. 

5. No caso de que o alumno-a teña que recibir unha atención 
específica fóra da aula, é aconsellable que permaneza na súa 

aula en materias de cariz máis procedimental, nas que o 
contido lingüístico sexa menos esixente. 

6. Os departamentos deben prever as adaptacións curriculares 
pertinentes para atender a este tipo de alumnado dentro da 

aula de referencia. 
7. Daráselle unha atención específica na aula de acollida 

(desdobre, reforzo ou outras medidas organizativas que poida 
adoptar o Centro). Neste caso, optarase por potenciar os 

enfoques comunicativos máis ca os aspectos gramaticais. É 
necesaria unha programación adaptada de lingua e tamén uns 

recursos e materiais didácticos específicos. 
8. É aconsellable que estes alumnos-as non pidan a exención de 

galego. 

9. Avaliarase ao alumno-a de acordo coas AC individuais non 
significativas previstas polos departamentos e segundo a súa 

progresión no nivel lingüístico. 
10. Deberase valorar positivamente a lingua propia do alumno-a e 

permitirlle que a empregue para producir textos orais e 
escritos en determinadas situacións. 

11. Esta atención específica terá unha duración máxima de dous 
anos. O equipo docente xunto co titor-a e co departamento de 

orientación determinarán en que momento pode incorporarse 
a tempo total á aula de referencia.  

 

 

-Alumnado que descoñece unha das dúas linguas oficiais  

 Alumnado castelán falante sen exención de lingua galega  

O Departamento de Lingua Galega coa colaboración do Equipo de 

Dinamización da lingua galega e do Departamento de Orientación, 

adoptará medidas de apoio e reforzo para que o alumnado poida 

acadar os obxectivos marcados. Algunhas destas medidas poderían 

ser: 

 Adaptación de material axeitado á situación sociolingüística e 
escolar do alumno-a 

 Proposta de realización de traballos conducentes á adquisición 
e fixación das estruturas básicas da lingua galega 

 Lectura de textos en lingua galega, adaptando a súa 

dificultade ao grao de aprendizaxe que se vai adquirindo. 
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Outro aspecto a ter en conta é o das materias distintas de Lingua 

Galega que este alumnado recibe nesta lingua.  Como nos casos 

anteriores, o Departamento de Lingua Galega coa colaboración do 

Equipo de Dinamización da lingua galega e do Departamento de 

Orientación, adoptará medidas de apoio e reforzo para que o 

alumnado poida aproveitar coas menores dificultades posibles, as 

ensinanzas impartidas. Algunhas destas medidas poderían ser: 

 Facilitarlle ao alumnado material axeitado á súa 

situación sociolingüística e escolar  
 Ofrecer bibliografía complementaria para facilitar o 

acceso aos contidos establecidos na programación. 
 Manter unha especial atención por parte do profesorado 

ás dúbidas de comprensión e expresión lingüística 
 Mostrar certa flexibilidade, sobre todo nos estadios 

iniciais, á hora de esixir o uso do galego tanto a nivel 
oral como escrito, na actividade docente. 

 

En todos os casos, sería moi interesante potenciar a participación 

deste alumnado nas actividades extraescolares e complementarias. 

 Alumnado castelán falante con exención de lingua galega  

Orde do 10 de febrero de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010 do 20 

de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación 

á exención da materia de lingua galega.  

O alumnado que se incorpore ao sistema educativo de Galicia en 

educación secundaria obrigatoria ou en bacharelato, procedente 

doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro con lingua 

oficial castelá, poderá obter a exención da cualificación das probas 

de avaliación de materia de lingua galega durante dous cursos 

académicos. 

O alumno ou a alumna terá que asistir obrigatoriamente ás clases 

como medio de integración lingüística e coa finalidade de que, cun 

esforzo especial pola súa parte, con materiais didácticos específicos 

e cunha axuda continua do seu profesorado, poida, ao remate do 

prazo da exención, ter un dominio adecuado da lingua galega e 

seguir as ensinanzas propias do nivel en que estea ou vaia 

matricularse en igualdade de condicións ca os demais compañeiros 

de clase. 
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O incumprimento por parte do alumno do establecido no punto 

anterior determinará, logo dos informes pertinentes e oído o 

interesado e, se é o caso, pai, nai ou titores legais, a revogación da 

exención. 

Tanto a revogación como a denegación da exención producirán 

como efecto a obriga para o alumnado de ser cualificado nas 

avaliacións parciais ao final do curso en que se atopa. 

No caso das materias que se imparten en lingua galega actuarase 

dun xeito similar ao que se facía cos alumnos que non tiñan 

exención. Tamén se intentará neste caso potenciar a súa 

participación en actividades de normalización. 

(Dun xeito similar se deberá actuar no caso de que a lingua na que 

non se teña suficiente dominio sexa o español.) 

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

dúas linguas oficiais. 
 

Na formación profesional específica, de grao medio ou superior, 
establecerase unha oferta equilibrada de materias e módulos en 

galego e en castelán que garanta que o alumnado acade a 
competencia lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais. 

En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o 
vocabulario específico nas dúas linguas oficiais. 

Nos niveis de ensinanzas de persoas adultas, o desenvolvemento 

das ensinanzas asegurará que o alumnado acade a competencia 
lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais. 

Neste senso adoptaranse, entre outras, as seguintes medidas: 
 Facilitarlle ao alumnado material axeitado á súa 

situación sociolingüística e escolar nas dúas linguas 
 Ofrecer bibliografía complementaria, en ámbalas dúas 

linguas, para facilitar o acceso aos contidos establecidos 
na programación. 

 Manter unha especial atención por parte do profesorado 
ás dúbidas de comprensión e expresión lingüística e no 

uso correcto dos termos específicos da súa 
especialidade. 

 
 

 Obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas 

polo centro para o fomento da lingua galega. 
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O centro organiza a través do EDLG a programación para 

potenciar o uso do galego.  

Obxectivos. 

o Incentivar o uso do galego como lingua de relación entre 
todos os compoñentes da comunidade escolar 

(alumnado, profesorado, persoal non docente, pais e 
nais). 

o Concienciar á comunidade educativa da funcionalidade 
real da lingua galega. 

o Dotar de material de traballo os departamentos. 

o Promocionar o uso do galego en actividades 
complementarias da actuación docente, actividades 

extraescolares, etc. 
o Informar á comunidade educativa das distintas 

iniciativas que organismos e colectivos externos ao 
Centro leven a cabo no labor de normalización lingüística 

nos distintos ámbitos sociais, intentando que se 
involucren mesmo nas actividades propostas externas ao 

Centro. 
o Tratar de que as actividades realizadas no instituto 

transcendan este ámbito e repercutan a nivel escolar. 
o Ofrecer asesoramento ao profesorado na elaboración de 

material didáctico en galego e facilitarlles información 
sobre novidades editoriais e didácticas en xeral que 

faciliten o seu labor. 

o Tentar que o galego sexa lingua de todas as 
comunicacións escritas, para o que ofrecemos a nosa 

colaboración. 
o Levar a cabo actividades que poñan en contacto á 

comunidade educativa coa tradición cultural galega. 
o Reivindicar o uso da toponimia galega. 

o Incidir na idea de validez lingüística do galego en todos 
os ámbitos. 

o Favorecer a integración lingüística do alumnado ao que 
se lle concede a exención da materia de lingua galega, 

facilitándolle material de apoio. 
o Ter en galego todo tipo de carteis, letreiros, avisos, etc. 

o Empregar o galego nos documentos de relación coas 
familias e co contorno social: correspondencia, 

publicacións, comunicados, etc. 

o Ter en galego os carimbos empregados na vida 
administrativa: o oficial do centro, os de rexistro de 

entrada e saída, o da biblioteca, etc. 



11 
 

o Emprego da lingua galega por parte do profesorado nas 

conversas que manteñan coas familias, co alumnado e 
con persoal non docente. 

o Fomentar, a través de xogos e outras actividades 

lúdicas, o uso do galego nas actividades informais do 
alumnado. 

o Fomentar o uso do galego en todo o relacionado coas 
TICS. 

o Ter ben dotada de libros en galego a biblioteca do centro 
fomentando o seu uso e lectura. 

Actividades. 

o Co fin de potenciar o uso da lingua galega, o EDLG elaborará cada 
curso un programa de actividades adaptadas aos distintos niveis e 

aos distintos sectores da comunidade educativa. 


