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I. O CENTRO E A CONTORNA 

 

1. Datos xerais do centro 

O IES Antón Losada Diéguez está situado na zona escolar do Concello d´A Estrada. 

Orixinariamente foi centro de formación profesional. Coa nova rede de centros da reforma 

educativa pasou a impartir: 

• Secundaria: ESO e bacharelato 

• Ciclos formativos de grao medio e superior 

• Educación de adultos 

• Programa de cualificación profesional inicial e Formación Profesional Básica. 

• Desde o 2008-2009 impártense cursos de inglés como centro delegado da Escola 

Oficial de Idiomas de Pontevedra.  

Como centro de secundaria ten adscrito o CEIP de Figueiroa, cuxa área educativa inclúe un 

cinto rural conformado polas parroquias que rodean o núcleo municipal, nos últimos 

cursos comezou a escolarizar tamén alumnado procedente das rúas do núcleo urbano máis 

próximas ao CEIP. 

Por este motivo o centro conta cun servizo de transporte para o alumnado das etapas de 

escolarización obrigatoria. 

 

2. Matrícula 

En total hai 567 alumn@s repartidos en 36 grupos que abrangue as ensinanzas de: ESO, 

Bacharelato, FP Básica, Secundaria de Adultos, Bacharelato Semipresencial Xestión 

administrativa, Instalación de Telecomunicacións, Electromecánica de Vehículos, 

Carpintaría e moble, Sistemas microinformáticos e redes, Administración e Finanzas, 

Salvamento e socorrismo e Emerxencias e protección civil. 

 

3. Breve análise sociolingüística do centro 

A Estrada é un concello rural que conta con 21.000 habitantes distribuídos en 52 

parroquias rurais e 9.000 residentes no núcleo urbano. O casco tivo un grande crecemento 

nas dúas últimas décadas á conta da zona rural, do regreso de emigrantes orixinarios do 

municipio e, na década pasada, do asentamento, non moi significativo demograficamente, 

de inmigrantes de procedencia sudamericana, magrebís e de países do leste. Porén nestes 

últimos anos parou o asentamento de inmigrantes e colleuse de novo o camiño da 

emigración que afecta sobre todo a cabezas de familia e, nalgún caso , á unidade familiar 

incluíndo fillos en idade escolar. 
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O noso alumnado de secundaria procede das parroquias da faixa rural máis achegada a A 

Estrada, así como, nos últimos anos, de zonas urbanas próximas ao CEIP de Figueiroa. As 

actividades principais son a agrogandeira e o traballo nos servizos e na industria local, 

sobre todo construción e moble, ou na das cidades máis próximas. A crise que estamos 

vivindo nos últimos anos afectou intensamente a esta faixa por canto sofre unha 

porcentaxe de desemprego superior á media. En consecuencia, o noso alumnado, de 

procedencia rural e rururbana cun nivel socioeconómico até o de agora medio-baixo, vive 

un deterioro importante da súas condicións económicas que chega a afectar ao estado no 

que accede ao instituto e ao seu rendemento académico . 

Non obstante, por ser a zona rural máis próxima á vila, cadrando co recente crecemento 

urbanístico da Estrada e co crecemento económico dos 90 e comezos da década pasada, 

esta área vén actuando como zona residencial da mesma, asentándose deste xeito familias 

novas, en xeral urbanizadas, de nivel medio ou medio-alto e maioritariamente instalados 

en castelán, con cada vez máis peso cuantitativo entre o alumnado. 

 

Tendo en conta estes dados, as características lingüísticas subliñábeis son as seguintes: 

 A lingua predominante da contorna no concello da Estrada é o galego. 

 A lingua da zona de procedencia do alumnado é o galego. 

 85% teno como lingua materna. 

 15 % restante, castelán falante, ou procede de familias que fixaron a súa residencia 

recentemente no rural, ou do núcleo, ou procede de inmigrantes sudamericanos e 

marroquís. 

 A media do nivel socioeconómico dos que non teñen o galego como lingua 

materna é máis alta, agás no caso de inmigrantes . 

a. Situación do profesorado 

O claustro confórmano un total de 65 profesores/as. O profesorado con destino 

definitivo no centro está na súa totalidade capacitado para impartir as aulas en 

galego. Ten realizado cursos e conta con experiencia docente e material didáctico 

axeitado, en moitos casos, de elaboración propia. Desde a publicación do Decreto 

79/2010 para o plurilingüismo no ensino no 2010, reduciuse a porcentaxe de 

profesores que impartían a clase en galego.  

Como lingua coloquial e de relación interpersoal, o profesorado emprega o galego 

nunha porcentaxe próxima ao 75% correspondendo dese xeito ao uso maioritario 

que fai o alumnado. Pode concluírse que un factor determinante para o emprego 

do galego por parte de profesores castelán falantes é o uso totalmente maioritario 

do galego por parte do alumnado. A dinámica innovadora do profesorado e as 

disposicións a prol da promoción do galego no ensino promulgadas en etapas 

anteriores ao Decreto 79/2010 contribuíron a un importante avance normalizador 

no ensino. Así no curso 2007-08 debeu acadarse unha porcentaxe do 60% de 

profesores impartindo o ensino en galego, non obstante esa porcentaxe foi 

baixando coa entrada en vigor do decreto citado,  reducíndose significativamente 

até situarse en torno  ao 40%  dos últimos cursos. 
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Perante calquera dúbida, lingüística, sobre normativa, etc., o profesorado conta 

coa experiencia doutros compañeiros e o asesoramento do ENDL e do 

departamento de galego.  

Aínda así, a práctica lingüística do profesorado (incluíndo na mesma o uso 

coloquial fóra das clases) resulta positiva cara o galego, favorecendo que o 

alumnado se manteña galeguizado fronte á tendencia xeral de castelanización que 

supón a etapa de escolarización e fronte á tendencia castelanizadora da sociedade 

que se observa nestes últimos anos. 

b. Situación do alumnado 

Cos dados recollidos polo ENDL e departamentos de galego e matemáticas a través 

de inquéritos e traballos confrontados ao longo de varios cursos, podemos tirar as 

seguintes conclusións sobre o comportamento lingüístico do alumnado: 

 Con moi pequenas flutuacións, nos últimos cursos dáse un promedio do 

85% de alumnado galego falante. Este é un dado moi significativo que 

debe orientar a práctica lingüística do centro e os seus obxectivos 

normalizadores. 

 Agás excepcións moi contadas, esta porcentaxe coincide coa lingua 

familiar do alumn@. 

 Nos cursos de primeiro ciclo da ESO é frecuente que alumn@s co galego 

como lingua materna tendan a expresarse en castelán o que viría 

demostrar que o proceso de escolarización en primaria segue contribuíndo 

á castelanización. Mais, o feito de ser o galego a lingua usual e maioritaria 

do centro favorece que nestes casos o alumn@ se reinstale xa 

habitualmente na súa lingua familiar e social. 

 Hai unha porcentaxe pequena de alumn@s que, con lingua familiar en 

castelán, ao socializárense co resto do alumnado, maioritariamente galego 

falante, se acaban instalando en galego no instituto. Porcentaxe que se 

vén reducindo nos últimos anos. 

 Efectivamente, a maioría dos alumn@s que teñen como lingua familiar o 

castelán mantéñense como tales ao longo dos cursos aínda socializados 

con compañeiros galego falantes, mantendo decote conversas bilingües. 

 Cando coincide nun grupo máis de un castelán falante pode pasar que se 

manteñan os galego falantes en galego, aínda que o normal nestes casos e 

que cambien os galego falantes ao español e nunca ao revés. 

 A presenza de alumnado inmigrante castelán falante, teña moita ou pouca 

competencia, provoca a adopción do castelán por parte dos compañeiros 

cando se dirixen a el ou o acompañan. No caso de inmigrantes sen 

competencia nin en castelán nin en galego, de novo, a lingua escollida para 

iniciar a integración e a socialización é o castelán. 
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 Os exemplos anteriores demostran que nas interaccións bilingües antes 

cambian de idioma os galego falantes que os castelán falantes. Feito que 

vén a cadrar cunha dinámica xeral da sociedade de corte diglósica, pois 

efectivamente o castelán segue a funcionar como modelo lingüístico de 

referencia, e os galego falantes aínda senten, en xeral, inseguridade, falta 

de prestixio e complexos lingüísticos. 

 A hostilidade mediática contra o galego contribúe ano a ano a que se 

incrementa o número de alumnos nas aulas cunha actitude activamente 

crítica co galego. 

 

c. Situación lingüística do centro. 

A lingua usual no Antón Losada Diéguez é o galego. Ademais de ser usada 

maioritariamente por alumnado, profesorado e persoal non docente 

(administrativas, conserxes, limpadoras, concesionaria da cafetaría), o centro ten 

plenamente normalizada a súa actividade administrativa, a rotulación, a actividade 

formal dos departamentos, incluídas as programacións didácticas, a organización 

das actividades extra académicas, etc. Pódese engadir aínda que se vive unha 

actitude positiva cara o idioma. 

Desenvolven  unha función altamente positiva o Club de lectura a Aula de teatro, 

ambas as actividades nacen plenamente normalizadas e cunha fonda capacidade 

de dinamización lingüística a prol do galego: 

 O club de lectura, os Retelladores do galiñeiro, manteñen o blog en galego 

lernolosada.blogspot.com no que participa unha media de 40 alumn@s, 

colabora estreitamente co ENDL e por suposto parten do galego para 

establecer o programa de lecturas e actividades variadas ao longo do 

curso. 

 A aula de teatro, Avelaíñas teatro, intégrana varios profesores e un grupo 

de 40 alumn@s dos diferentes cursos e niveis educativos. Levan estreado 

diferentes espectáculos -sempre en galego e cunha importante función 

galeguizadora-, participado en diversos certames e creado circuítos de 

intercambio teatral con outros centros. 
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II. PROXECTO LINGÜÍSTICO, PERÍODO 2015-2019  

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

universitario de Galicia constituíuse, a proposta da dirección, unha comisión para redactar o 

Proxecto lingüístico de centro composta polo coordinador do EDLG e os  xefes dos 

departamento de linguas (Lingua castelá, Lingua galega, Inglés, Francés, Latín e Grego) de 

acordo cos obxectivos establecidos polo decreto: 

 Garantir a adquisición da competencia lingüística propia de cada etapa e 

nivel nas dúas linguas oficiais. 

 Garantir o 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 nelas.Os materiais e libros de 

texto estarán redactados na lingua en que se imparta a materia. 

 Adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s). 

 Promoción da dinamización da lingua galega no centro. 

A redacción do proxecto foi levada para a súa valoración a  unha reunión de xefes de 

departamento e foi ratificada unanimemente nas súas diferentes propostas. 

 

1. O galego como lingua vehicular da administración educativa 

No centro emprégase, con carácter xeral, a lingua galega e foméntase o seu uso oral e 

escrito, tanto nas relacións mutuas e internas como nas que manteñan coas 

administracións territoriais e locais e coas demais entidades públicas e privadas de Galicia. 

Nas actuacións administrativas do centro –actas, comunicados e anuncios-   úsase, con 

carácter xeral, a lingua galega, agás no referido a comunicacións con outras comunidades 

autónomas e cos órganos da Administración do Estado radicados fóra da comunidade 

autónoma, en que se utilizará o castelán. Ademais dos procedementos iniciados de oficio, 

tamén se usará o galego nos procedementos tramitados por petición dos interesados. 

2. Decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán as materias de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato.  

De acordo coa normativa vixente: 

a. Na educación secundaria obrigatoria, bacharelato, ciclos e ensinanzas de 

persoas adultas, as materias de lingua impartiranse na lingua de referencia. 

b. Para os diferentes niveis educativos, os libros de texto e os materiais a 

empregar na aula, por norma xeral, estarán redactados na lingua en que se 

imparta a materia. 

c. ESO:  

i. Por disposición do Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, impartiranse  
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1. en galego as materias de: 

 Ciencias sociais, xeografía e historia 

 Ciencias da natureza   

 Bioloxía e xeoloxía 

o En correspondencia con esta relación, o ámbito 

lingüístico e social (agás nas horas correspondentes a 

lingua castelá) do Programa de Mellora de 3º ESO e do 

PDC de 4º ESO 

2. Impartiranse en castelán as materias de: 

 Matemáticas 

 Tecnoloxías   

 Física e química  

o En correspondencia con esta relación, o ámbito 

científico e matemático do Programa de Mellora de 3º 

ESO e do PDC de 4º ESO 

ii. Por acordo da comisión redactora do Proxecto lingüístico do centro e 

da xunta de xefes de departamento  

1. Impartiranse en galego as materias comúns  ou optativas, que 

ao longo dos catro cursos da ESO correspondan e impartan os 

departamentos de: 

a. Filosofía 

b. Música 

c. Educación plástica 

d. E o Plan de acción titorial coa correspondente hora de 

titoría (en coherencia co feito de que a maioría do 

noso alumnado é galego falante)  

2. Impartiranse en castelán as materias, comúns ou optativas, 

que ao longo dos catro cursos da ESO correspondan e 

impartan os departamentos de: 

a. Educación física 

b. Informática 

c. Relixión 

iii. Segundo a distribución indicada, garántese para os catro cursos da 

ESO o máximo equilibrio nas horas semanais impartidas en galego e 

castelán para as diferentes materias. 

 

d. Bacharelato 

Garantirase unha oferta equilibrada na impartición en galego e en castelán, na 

mesma porcentaxe para as materias comúns, de modalidade e optativas coa 

seguinte distribución: 

i. 1º de bacharelato: 
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1. Impartiranse en galego as materias comúns, troncais ou 

optativas, que para este curso correspondan e impartan os 

departamentos de: 

 Matemáticas 

 Ciencias naturais 

 Informática 

 Xeografia e historia 

 Música 

 Latín 

 Filosofía 

2. Impartiranse en castelán as materias comúns, troncais ou 

optativas, que para este curso correspondan e impartan os 

departamentos de: 

 Tecnoloxía 

 Física e química 

 Debuxo 

 Relixión 

 Economía 

 Grego 

 Educación física 

ii. 2º de bacharelato: 

1. Impartiranse en galego as materias comúns, troncais ou 

optativas, que para este curso correspondan e impartan os 

departamentos de: 

 Tecnoloxía 

 Física e química 

 Debuxo 

 Xeografía e historia 

 Economía 

 Grego 

 Relixión 

2. Impartiranse en castelán as materias comúns, troncais ou 

optativas, que para este curso correspondan e impartan os 

departamentos de: 

 Matemáticas 

 Ciencias naturais 

 Informática 

 Filosofía 

 Música 

 Latín 
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e. Formación profesional 

A distribución, realizada polos departamentos, dos módulos impartidos en 

galego e castelán  para os correspondentes ciclos, figura reflectida no soporte 

informático XADE,  e garante que o alumnado acade a competencia lingüística 

propia do nivel nas dúas linguas oficiais e que en todos os módulos o 

alumnado coñeza o vocabulario específico nas dúas linguas oficiais. 

f. Ensinanzas de persoas adultas 

i. Módulos 1, 2, 3 e 4 da educación de adultos: 

A distribución por ámbitos  que se realiza correspóndese coa das 

materias do réxime ordinario e asegura que o alumnado acade a 

competencia lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais. 

ii. Bacharelato semipresencial 

A distribución realizada polos diferentes departamentos entre 

materias impartidas en galego e en castelán, na mesma porcentaxe 

para as materias comúns, de modalidade e optativas, é a mesma que a 

que se realizou e se detallou para o bacharelato do réxime ordinario. 

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

poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten:  

Nos cursos da educación secundaria obrigatoria adóptanse diversas medidas co obxectivo 

de mellorar a competencia lingüística do alumnado que presenta un dominio das linguas 

inferior ao propio do nivel, como son reforzos,  apoios de aula, desdobramentos e grupos 

de exentos de segunda lingua estranxeira. Todas as necesidades educativas están en 

réxime ordinario, non habendo ningunha en réxime especial. 

a. 1º curso ESO: 

i. Grupo de exentos de segunda lingua estranxeira: constituído polo 

alumnado con dificuldades, especialmente na área de lingua, que, 

normalmente, traen de primaria as linguas suspensas, ou que 

presentan trastornos específicos da linguaxe ou trastornos de 

hiperactividade. O deseño das actividades realizadas procuran 

mellorar a competencia lingüística. 

b. 2º curso ESO 

i. Desdobramento  nos dous grupos de 2º, tanto para lingua galega 

como castelá, para o alumnado que non acadou os obxectivos de 1º  

ESO para o ámbito das linguas, ou que repite 2º. 

ii. Grupo de exento de segunda lingua estranxeira: representa a 

continuidade do grupo do curso anterior e ten os mesmos obxectivos 
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c. 3º curso ESO 

i. Programa de mellora: conformado co alumnado que presenta 

dificuldades de aprendizaxe, especialmente nas linguas. O programa 

permite unha atención individualizada coa correspondente mellora da 

competencia lingüística. 

d. 4º curso ESO 

i. Programa de Diversificación Curricular: conformado co alumnado que 

presenta dificuldades de aprendizaxe, especialmente nas linguas. O 

programa permite unha atención individualizada coa correspondente 

mellora da competencia lingüística. 

 

4. Procedementos que aseguren que o alumnado de formación profesional específica  e 

ensinanza de persoas adultas acade a competencia lingüística propia do nivel en ambas 

as dúas linguas oficiais. 

a. Adaptándonos ao réxime especial de adultos, o alumnado con dificuldades de 

aprendizaxe nas linguas dos módulos 1 e 3 – impartidos no primeiro 

cuadrimestre-  e que non superaron o ámbito de comunicación, no segundo 

cuadrimestre continúan, no horario do ámbito, con clases de reforzo e 

atención individualizada.  

b. Segundo a distribución horaria, na tarde do venres  impártense seis sesións de 

apoio orientadas o alumnado con especial dificuldade, entre outras, na área 

lingüística, e con necesidade de atención individualizada. 

c. As citadas sesións do venres están dirixidas, tamén, a atender poboación 

inmigrante (marroquís, subsaharianos, paquistanís, etc.) realizando reforzo da 

súa formación lingüística e, parellamente,  de coñecementos históricos e 

socioculturais que faciliten a súa integración, como é o caso da axuda á 

preparación das probas para o obtención da nacionalidade.  

 

5. Medidas para a adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s). 

A necesidade de que os alumnos adquiran ao longo do seu proceso de escolarización unha 

maior competencia lingüística no uso de segundas linguas para afrontar con máis 

capacitación realidades supraestatais e multilingües como a Unión Europea e a dinámica 

dun mundo globalizado que se expresa, cada vez máis, case exclusivamente en inglés, 

levounos a iniciar, coa autorización da Administración,  o programa educativo  da Sección 

Bilingüe no noso centro. 

a. Sección  Bilingüe para os niveis de ESO e bacharelato 

i. Iniciouse no curso 2013-14 na área de Tecnoloxía para 2º da ESO 
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ii. Ampliouse no curso 2014-15 coa área de Tecnoloxía de 3º da ESO 

iii. Iniciouse no curso 2015-16 no bacharelato coa área de Filosofía de 1º 

b. Sección Bilingüe e programa Erasmus+ para a formación profesional 

Amais do obxectivo xeral enunciado anteriormente, na formación profesional, 

como obxectivo específico, procúrase involucrar ao alumnado en proxectos 

europeos de mobilidade para a aprendizaxe como parte da súa formación 

profesional e persoal, e para facilitar o desempeño laboral no espazo europeo. 

i. Iniciouse no curso 2015-16 a Sección Bilingüe na formación profesional 

no módulo de Xestión loxística e comercial  do CS Administración e 

finanzas 

ii. Os diferentes ciclos formativos participan no programa Erasmus+ de 

mobilidade no espazo europeo para as prácticas en empresa. 

 

6. Descrición de obxectivos e liñas xerais de actuación para o fomento da lingua galega.  

Tendo en conta o caracterizado na descrición sociolingüística do centro e de acordo co 

Proxecto de fomento do uso do galego  que vén elaborando anualmente o ENDL, 

adóptanse os obxectivos e as liñas xerais de actuación para o fomento do galego recollidos 

no devandito proxecto: 

a. Obxectivos xerais 

i. Retomar a reflexión xeral sobre o idioma, sobre o compromiso que 

toda comunidade ten co idioma propio. 

ii. A práctica lingüística do centro non só debe consolidar como galego 

falantes conscientes, competentes e consecuentes ao 85 % do 

alumnado que o ten como lingua familiar, senón que debe facilitar que 

o 15% castelán falante, aproveitando a excepcionalidade hoxe en día 

da porcentaxe anterior, realice a inmersión lingüística necesaria para 

adoptar o galego, cando menos, como lingua usual no ámbito do 

centro. 

iii. O uso e vitalidade dunha lingua é o resultado da práctica lingüística de 

cada un dos individuos que conforman a comunidade, deste xeito o 

alumnado debe comprender que na mesma proporción que participa 

nos avances normalizadores no ámbito escolar, con ese compromiso 

está contribuíndo á normalización social tanto na contorna do centro, 

no ámbito familiar e local, como, finalmente, na dinámica xeral do 

idioma no ámbito galego. 
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b. Liñas de actuación 

i. Profesorado 

 Reforzar positivamente os compromisos galeguizadores do 

profesorado. 

 Asesorar e colaborar na produción de material para as aulas. 

 Implicar e comprometer ao profesorado no conxunto das 

actividades. 

 Actualizar coas últimas tendencias e manifestacións artísticas a 

información do 

 profesorado referida á cultura galega. 

ii. Alumnado 

 Recuperar prestixio social para o galego. 

 Asociar a lingua galega a actividades lúdicas diversas. 

 Eliminar os prexuízos lingüísticos existentes dentro da comunidade 

educativa. 

 Mostrar unha perspectiva vital, dinámica e actual da literatura e 

das diferentes manifestacións culturais (teatro, música, cine ... ) 

galegas. 

 Recoller feitos culturais representativos da actualidade e con 

proxección tanto a nivel galego como fóra. 

 Realizar desde o galego a incorporación das TICs no ámbito 

educativo 

 Procurar a máxima achega xeracional o alumnado tanto dos 

creadores como das linguaxes artísticas empregadas. 

iii. ANPA localidade 

 Promover a reflexión sobre a situación xeral do idioma e o 

compromiso co galego. 

 Colaborar coa ANPA para que siga realizando as súas 

comunicación en galego en correspondencia co uso maioritario do 

galego. 

 Realizar actividades con entidades externas da localidade 

contribuíndo á praxe normalizadora das mesmas. 

 

Este documento foi aprobado no consello escolar celebrado o luns 20 de xuño de 2016. 


