
EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento orgánico dos institutos de educación 
secundaria. 

 

COMPOSICIÓN 

Para potenciar o uso da lingua galega constituirase nos centros un equipo de normalización 
lingüística, constituído por: 

a) Tres profesores, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Tres alumnos, por proposta da xunta de delegados. 

c) Un membro do persoal non docente, por proposta dos mesmos. 

Os membros do equipo serán nomeados polo director ou directora. 

 

FUNCIÓNS DO EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

1. Presentar a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos obxectivos de 
normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de centro. 

2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto curricular, o 
plano xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos: 

a) Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades do centro. 

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellorar a 
competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 

3. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto curricular, o 
plano específico para potenciar a presencia da realidade galega, cultura, historia, xeografía, economía, 
etnografía, lingua, literatura, arte, folclore... no ensino. 

4. Elaborar e dinamizar un plano anual de actividades tendentes á consecución dos obxectivos incluídos 
nos planos anteriores. 

5. Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento dos recursos 
económicos dispoñibles para estes fins. 

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establece na súa 
normativa específica. 



 

COORDINADOR DO EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

1. NOMEAMENTO 

A coordinación do equipo será desempeñada por un profesor ou profesora do mesmo, 
preferentemente con destino definitivo no centro.  

O coordinador, que será nomeado polo director ou directora por proposta dos compoñentes do 
equipo, desempeñará as súas funcións durante catro anos, renovables, se é o caso, e cesará ao final dos 
mesmos ou cando se dea algunha das causas contempladas no artigo 76: 

a) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servicios especiais, 
xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa. 
b) Cesamento polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de 
oficio ou por proposta do director ou directora, a causa de incumprimento grave de funcións, oído, se é o 
caso, o director ou directora, o departamento e o propio interesado. 
c) Renuncia motivada e aceptada polo director ou directora. 

 

 

2. FUNCIÓNS DO COORDINADOR DO EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

a) Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

b) Responsabilizarse da redacción dos plans que serán propostos á comisión de coordinación 
pedagóxica. 

c) Convocar e presidir as reunións do equipo. 

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da memoria final de 
curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá na memoria do centro. 

e) Proporcionarlles aos membros da comunidade educativa información sobre as actividades do equipo 
e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa realidade galega.  


