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1. Introdución 

A lingua constitúe un elemento básico de identidade cultural e representa un 

valor fundamental de cohesión nunha determinada comunidade. 

O artigo 3 da Constitución establece, no seu punto 1, que o castelán é a lingua 

oficial do Estado, e, no punto 2, que as demais linguas españolas serán tamén oficiais 

nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo cos seus estatutos, e sinala que a 

lingua é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección. 

O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o galego como lingua 

propia de Galicia, que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos 

teñen o dereito de coñecelos e usalos. Así mesmo, establece que os poderes públicos de 

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

informativa, e que disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. 

A 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 rexionais e 

minoritarias de 1992, ratificada polo goberno do Estado español en 2001. 

O Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no 

Parlamento de Galicia en 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 

xeralizado 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. 
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O presente proxecto enmárcase no Decreto 79/2010, do 20 de maio para o 

plurilingüismo no ensino non universitario, que ten en conta o contexto de 

globalización e de mobilidade laboral no que vivimos, e que nos sitúa nun espazo 

internacional de plurilingüismo, polo cal todos os centros elaborarán, cada catro cursos 

escolares, o seu Proxecto Lingüístico de Centro, dentro do seu proxecto educativo. 

 

2. Diagnóstico da situación lingüística do centro 

2.1. A situación lingüística do profesorado 

Segundo os datos tirados da relación de materias que se imparten en galego e 

castelán podemos extraer as seguintes conclusións: 

1º A lingua habitual maioritaria do profesorado é o galego. 

2º A capacidade do profesorado para empregar o galego na actividade docente é 

alta. 

3º A actitude do profesorado cara á utilización do galego é moi favorable, así 

como cara á normalización do seu uso. 

No centro contamos con profesorado non galego que ten unha actitude favorable 

cara á nosa lingua, colaborando ata o de agora moi activamente nas actividades 

dinamizadoras que realizamos e empregando a lingua galega como lingua vehicular na 

aula.  

 

2.2. A situación lingüística do alumnado 

O IES O Ribeiro conta con 309 alumnos/as. O medio rural e galegófono no que 

está ubicado o centro favorece o desenvolvemento do proxecto dinamizador e 

normalizador. 
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Ilustración 1. Situación do Ribeiro no mapa de Ourense 

O alumnado de ESO, un total de 134 (47 alumnos en 1º da ESO, 34 alumnos en 2º 

da ESO , 17 alumnos en 3º da ESO, 30 alumnos en 4º da ESO, 6 alumnos en 4º de PDC 

e en 2º de PCPI , 23,  ao igual que os alumnos/as de Ciclos Formativos ( 77) , Educación 

para Adultos (4) e Formación Profesional Básica, 1º Mantemento de vehículos, con 15 

alumnos, procede dos concellos e núcleos dos arredores: Ribadavia, Leiro, Avión, 

Melón, Cortegada, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle... O alumnado de 

Bacharelato (71) componse tamén de rapaces/as da vila de Ribadavia. 

 

Ilustración 2. Concellos do Ribeiro 

 

Para determinar polo miúdo a situación lingüística do alumnado, aplicouse unha 

enquisa a todo o alumnado do centro.  
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2.2.1. Descrición da mostra 

Fixeron a enquisa 246 alumnos, dos que 131 son homes, o 53,25 %, e 109 

mulleres, o que representa un 44,30 % do total. Un 13,41 % do alumnado enquisado 

naceu fóra de Ourense e só un 8,14 % do total son inmigrantes. Os resultados aparecen 

na seguinte táboa. 
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Orixe: AMÉRICA % sobre o total de non naturais 
de Ourense 

Venezuela 15,15 % 
México 9,09 % 
Colombia 3,03 % 
Paraguai 3,03 % 
Uruguai 3,03 % 
Nova York 3,03 % 
Orixe: EUROPA % sobre o total de non naturais 

de Ourense 

Suíza 18,18 % 
Alemaña 3,03 % 
Francia 3,03 % 
Orixe: ESPAÑA (fóra de 
Ourense) 

% sobre o total de non naturais 
de Ourense 

Vigo 18,18 % 
Canarias 6,06 % 
Madrid 6,06 % 
Alacante 3,03 % 
Cataluña 3,03 % 
León 3,03 % 

Táboa 1. Procedencia do alumnado de fóra de Ourense 

Canto aos alumnos orixinarios de Ourense, cómpre anotar que un 21,54 % non 

especificou onde viven os resultados sobre o lugar de residencia dados a continuación 

están suxeitos a variación.  

Concello porcentaxe 
Ribadavia (O Ribeiro) 21,14 %  

 
54,07 % 

Castrelo de Miño(O Ribeiro) 9,35 % 
Cenlle (O Ribeiro) 8,54% 
Carballeda de Avia (O Ribeiro) 7,72 % 
Leiro (O Ribeiro) 7,32 % 
Cortegada (O Ribeiro) 6,1 %  

 
 
 24,39 % 

Avión (O Ribeiro)  5,29 % 
A Arnoia (O Ribeiro) 4,88 % 
Melón (O Ribeiro) 4,06 % 
Ourense 1,21 % 
A Cañiza  1,21 % 
Beade (O Ribeiro) 0,41 % 
Macendo 0,41 % 
O Carballiño 0,41 % 
Ramirás 0,41 % 
NS/NC 21,54 % 

Táboa 2. Procedencia do alumnado orixinario de Ourense 

Un 54,07 % dos enquisados viven nos concellos de Ribadavia, Castrelo de Miño, 

Cenlle, Carballeda de Avia ou Leiro, coas porcentaxes especificadas antes. Só queda un 
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24,39 % dos que declaran o lugar de residencia que vive nos concellos de Cortegada, A 

Arnoia, Avión, Melón, Beade, Ourense, A Cañiza, etc. en porcentaxes moi pequenas e 

especificadas anteriormente. 

 

2.2.2. Resultados da enquisa 

Para amosar a situación lingüística do alumnado, presentamos os resultados de 

cada pregunta: 

Pregunta 1.- “En que lingua falan teus avós?” 

Os resultados globais son estes: 

 

Só galego 52,03 %   
86,58 % 

Máis en galego 34,55 %  
Máis en castelán 5,69 %  

Só castelán 4,87  %  
Outra lingua 2,43  %  
Non contesta 0,81 % 

Táboa 3. Resultados da pregunta 1 

 

SG

MG

MC

SC

Outra

NS/NC

 
Gráfico 1. Resultados da pregunta 1 

O 52,03 % do alumnado enquisado afirma que os seus avós falan en galego e 

entre esa opción e “máis en galego” suman 86,55 %. Pero non todos os grupos 

presentan estas porcentaxes: 

 En 1º ESO B a opción máis votada foi “máis en galego” cun 73,68 % e entre 

as dúas primeiras suman o 100 %. 

 En 2º ESO a maioritaria é “só en galego” cun 47,05 % e hai un 11,76 % coa 

resposta “só en castelán”. 
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 En 3º ESO “só en galego” acada un 73,33 % e un 13,32 % entre “só castelán” 

e “outra lingua”. 

 En 1º A Bac acádase un 64,7 % na primeira opción e entre as dúas 

primeiras suman un 88,22 %. 

 En 1º B Bac as dúas primeiras opcións acadan o mesmo resultado: 42,1 % e 

“só castelán” aparece cun 10,52 %. 

 En 2º Bac a primeira opción acada un 60 % e entre as dúas primeiras 

acádase un 83,33 %. 

 En 1º CMAOeV “só galego” acada un 66,66 % e a suma das dúas primeiras é 

91,66 %. No 2º curso dese ciclo “só galego” baixa ó 50 %. 

 En 1º ELVEA acádase na primeira opción un 87,5 % e o resto  en “máis en 

castelán”. No 2º curso dese ciclo “só galego” acada o 100 %. 

 En FPB hai un 40 % tanto na primeira como na segunda opción e en 

Adultos/PCPI a opción máis votada é “máis en galego” cun 55,55 %. 

 

Pregunta 2.- “En que lingua falan teus pais?” 

Os resultados xerais obtidos son os seguintes: 

 GLOBAL pais 
Só galego 34,55%  70,72% 

Máis en galego 36,17%  
Igual galego que cast 0,40%  

Máis en castelán 17,47 % 
Só castelán 8,13%  

Un só gal e un só 
castelán 

0,40%  

Outra lingua 1,62 %  
NS/NC 1,62 % 

Táboa 4. Resultados da pregunta 2 

SG

MG

MC

SC

Outra

NS/NC

 
Gráfico 2. Resultados da pregunta 2
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Pódese ver que o resultado maior ó estudar a lingua que falan os pais corresponde 

coa opción “máis en galego”, cun 36,17 % e na seguinte táboa están xuntos os resultados 

globais de pais e de avós. Nesta vese a diminución da porcentaxe dos que falan “só 

galego” co cambio de xeración de avós a pais. 

 

 GLOBAL avós GLOBAL pais 
Só galego 52,03 %   

86,58 % 
34,55%  70,72% 

Máis en galego 34,55 %  36,17%  
Igual galego que castelán  0,40%  

Máis en castelán 5,69 %  17,47 % 
Só castelán 4,87  %  8,13%  

Un só gal e un só cast  0,40%  
Outra lingua 2,43  %  1,62 %  

NS/NC 0,81 %  1,62 %  
Táboa 5. Evolución do uso do galego de avós a pais 

 

 
Gráfico 3. Comparativa entre a lingua dos avós e dos pais 

 

Aceptáronse as respostas “igual galego que castelán” e “un dos pais só castelán e o 

outro só galego” por ser lóxica e por reflectir unha curiosidade pouco habitual. 

Non se dan os mesmos resultados en todos os cursos. Especificamos algúns que 

difiran do resultado final: 

 En 1º B ESO a resposta maioritaria coincide coa global pero cunha 

porcentaxe do 57,89 %. En 2º A ESO acádase na mesma opción un 66,66 % 

sumando entre as dúas primeiras un 100 %. 
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 En 2ºB ESO están moi repartidos os resultados. O resultado máis alto 

corresponde a “máis en galego” cun 29,41 % (entre as dúas primeiras opcións 

hai un 52,93%) e o resto repártese a partes iguais entre “só castelán” e “máis en 

castelán”. 

 En 3º ESO as dúas primeiras opcións acadan o mesmo resultado, un 46,66 

%. 

 En 4º A “só galego” acada un 53,84 %  e a suma das dúas primeiras é 69,22 

%. 

 En 4º B ESO acádase un 41,17 % con “só galego” e tamén en “máis en 

galego”. 

 En 4º PDC obtívose un 66,33 con “máis en galego” e suman 100 entre as 

dúas primeiras opcións. 

 En 1º A Bac a resposta maioritaria cun 58,82 % é de “só galego” e a suma 

das dúas primeiras opcións é do 88,22 %. 

 En 1º B Bac está moi repartida a porcentaxe: un 26,31 % para cada unha 

das tres primeiras opcións da táboa; o resto en “só castelán”. 

 En 2º Bac o resultado tamén está moi repartido; un 30 % afirma que os pais 

falan “só galego” e a mesma porcentaxe di que falan “máis en castelán”. Resto 

repartido e en menor porcentaxe. 

 No 1º CMAOeV un 41,66 % afirma que os pais falan “máis en galego” e as 

dúas primeiras opcións acadan un 66,66 %. No 2º curso do mesmo ciclo un 50 

% afirma que os pais falan “só galego” e entre as dúas primeiras opcións suman 

un 62,5 %. 

 En 1º ELVEA un 50 % afirma que os pais falan “só galego” e entre as dúas 

primeiras opcións suman un 62,5 %. Resto “máis castelán”. No segundo curso 

do ciclo un 80 % dos alumnos afirman que os pais falan “só galego” 

 En FPB A un 60 % dos alumnos afirman que os pais falan “máis en galego” 

e a suma das dúas primeiras opcións é do 80 %. No outro curso de FPB un 80 % 

afirma que os pais falan “só galego” e a suma das dúas primeiras opcións é do 

100%. 

 38,88 % do alumnado do  grupo de Adultos/PCPI afirma que os seus pais 

falan “máis en galego” e a suma das dúas primeiras opcións é do 61,1 %. 

 

A continuación, co obxecto de poder comparar os resultados sobre a lingua falada 

polos avós e polos pais están na mesma táboa. As porcentaxes que aparecen son as 
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globais dos cursos que se indican e vemos como vai diminuíndo o emprego do galego a 

favor do castelán ó cambiar a xeración. 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
 Avós Pais Avós Pais Avós Pais Avós Pais 
Só galego 35,89 % 23,07 % 48,27 % 27,58 % 73,33 % 46,66 % 55,55 % 44,44 % 

Máis galego 58,97 % 46,15 % 34,48 % 44,82 % 13,33 % 46,66 % 30,55 % 36,11 % 

Máis castelán 2,56 % 12,82 % 3,44 % 13,79 % 6,66 %  8,33 % 11,11 % 

Só castelán 2,56 % 10,25 % 10,34 % 13,79 % 6,66% 6,66 % 5,55 % 5,55 % 

Outra lingua 2,56 % 2,56 % 3,44 % ______     

Táboa 6. Evolución do uso do galego de avós a pais e segundo o curso (ESO) 

 

 1º Bac 2º Bac Ciclos FPB Adultos 
 Avós Pais Avós Pais Avós Pais Avós Pais Avós pais 
Só galego 52,77 % 41,66 % 60 % 30 % 72,72 % 45,45 % 40% 20 % 22,22 % 22,22 % 

Máis galego 33,33 % 27,77 % 23,33 % 23,33% 18,18 % 21,21 % 40% 70 % 55,55 % 38,88 % 

Máis 
castelán 

2,77 % 19,44 % 13,33 % 30 % 6,06 % 27,27 % 10 %  5,55 % 27,77 % 

Só castelán 8,33 % 8,33 % 3,33 % 10 %  6,06%   5,55 % 5,55 % 

Outra lingua 2,77 % _____ _____ 3,33 %   10 % 10 % 5,55 % 5,55 % 

Táboa 7. Evolución do uso do galego de avós a pais e segundo o curso (BAC, CM, FPB e ADULTOS) 

 

Un 2,43 % do alumnado enquisado no centro afirma que os seus avós falan “outra 

lingua”, o que reflicte a inmigración e só un 1,62 % recoñecen que os pais falan unha 

lingua distinta ó galego e ó castelán. Nalgúns cursos, como 2º ESO e 1º Bacharelato 

pódese ver o resultado positivo da integración (os avós falan noutra lingua pero os pais 

só galego ou castelán); noutros casos como 1º ESO, FP Básica e Adultos mantense a 

porcentaxe en ambas xeracións. En 2º Bacharelato hai un 3,33 % que teñen pais que 

son inmigrantes, pero non os avós. 

Revisamos as enquisas e comprobamos que en 1º ESO, FP Básica e Adultos os 

alumnos que afirman que os seus avós falan outra lingua son os mesmos que fan esa 

afirmación dos pais. En 1º ESO afirman que tamén “falan máis en español”. Isto denota 

que a parte de falar galego/castelán manteñen tamén a lingua inicial. 

En FPB hai un 10 % que afirma que tanto avós como pais falan máis en galego, 

pero só os avós falan tamén noutra lingua. 
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Pregunta 3.- “En que lingua aprendiches a falar?” 

Neste caso analizamos os resultados por cursos, por sexo e pola elección 

ciencias/humanidades. Os resultados globais do alumnado enquisado están reflectidos 

na seguinte táboa: 

 

 GLOBAL 
Galego 62,19% 

Castelán 32,11 % 
Outra lingua 3,25 % 

 
B
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Ambas por igual 2,43 % 

 
 

2,83% 

Galego e 
outra 

0,40% 

Táboa 8. Resultados da pregunta 3 

 

 
Gráfico 4. Resultados da pregunta 4 

 

A suma dá algo máis có 100 % porque un alumno/a elixe unha opción e tamén 

“outra lingua”, non incompatibles. Admitimos a resposta, “galego e noutra”, ou en 

“galego e castelán por igual” porque non figuraba nas enquisas o bilingüismo. Un 2,83 

% afirman ser bilingües, pero non se pode afirmar que sexan os únicos dado que ó non 

pór esa opción os alumnos puideron contestar o que consideraron máis axeitado. 
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Vemos que un 62,19 % do alumnado enquisado aprendeu a falar en galego e un 

32, 11 % en castelán. Non sae o mesmo resultado en todos os cursos. Veremos algúns 

resultados: 

 Globalmente en 1º A ESO un 65 % do alumnado enquisado afirma que 

aprendeu a falar en galego, o resto en castelán. En 1ºB ESO un 73,68 % di que 

aprendeu a falar en galego; a opción do castelán baixa ó 15,78 % e aparece un 

5,26 % aprendeu noutra lingua e a mesma porcentaxe defínese bilingüe (galego 

e castelán). En 2º A ESO un 75 % afirma que aprendeu a falar en galego; un 

16,66 % aprendeu noutra lingua e un 8,33 % en castelán. Esa porcentaxe tan 

elevada da lingua galega en 2ºB ESO baixa ó 35,29 %, un 47,05 % aprendeu en 

castelán e un 17,64 % defínese bilingüe (11,76 % galego e castelán e o resto 

galego e outra). 

 En 3º ESO non se define ningún bilingüe, e un 66,66 % afirma que 

aprendeu a falar en galego e o resto en castelán. 

 En 4º A ESO aprenderon a falar en galego un 76,92 % e noutra lingua un 

7,69 % e o resto en castelán. Os resultados son similares en 4ºB ESO: 76,47 % 

aprendeu en galego e o resto en castelán. En 4º PDC o 100 % aprendeu en 

galego. 

 En 1º A Bacharelato o 76,47 % di que aprendeu a falar en galego e o resto en 

castelán; pero en 1º B Bacharelato os resultados son moi distintos; a porcentaxe 

do alumnado que aprendeu a falar en galego baixa ó 52,63 % e o resto di que 

aprendeu en castelán. En 2º Bacharelato esa porcentaxe en galego baixa ó 

43,33% e un 53,33 % afirma que aprendeu a falar en castelán e o resto noutra 

lingua. 

 En 1º CMAOeV aparece un 16,66 % de bilingües (galego e castelán) e un 

58,33% afirma que aprendeu a falar en galego. No segundo curso dese ciclo hai 

un 12,5% de bilingües e só un 50 % que aprendeu a falar en galego. 

 En 1º curso de ELVEA aparece un 12,5 % de bilingües e só un 37,5 % 

aprendeu a falar en galego; o resto en castelán. En 2º curso dese ciclo o 100 % 

afirma que aprendeu a falar en galego. 

 En FPB son similares; globalmente un 80 % di que aprendeu a falar en 

galego, un 10 % en castelán e o resto noutra lingua. En Adultos un 50 % 

aprendeu a falar en galego e a mesma porcentaxe en castelán. 
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 GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 
 Galego 60,30 % 65,13 % 

Castelán 34,35 % 29,35 % 
Outra lingua 3,05 % 2,75 % 

Ambas 2,29 % 2,75 % 
Táboa 9. Variación da lingua na que aprenderon a falar segundo o sexo 

 

 

Gráfico 5. Variación da lingua na que aprenderon a falar segundo o sexo 

 

Viamos que un 62,19 % do alumnado enquisado aprendeu a falar en galego e un 

32, 11% en castelán pero se miramos os resultados atendendo ó sexo do alumnado a 

porcentaxe de alumnas que aprendeu a falar en galego sobe ó 65,13 % e o de alumnos só 

acada un 60,30 %. Vexamos o detalle por cursos: 

 Tanto en 1º A ESO como en 1ºB ESO son as alumnas as que acadan maior 

porcentaxe en galego: 69,23 % no grupo A e chega ó 100 % no grupo B. Os 

alumnos acadan porcentaxes similares: 57,14 % e 58,33 % respectivamente nos 

grupos A e B. 

 En 2º A ESO o 100 % dos alumnos afirman que aprenderon a falar en 

galego, fronte ó 57,14 % das alumnas. 

 En 2º B ESO o 62,5 % dos alumnos din que aprenderon a falar en castelán, 

fronte ó 37,5 % das alumnas que afirman o mesmo. Só afirman ser bilingües un 

37,5 % das alumnas. 

 En 3º ESO a metade dos alumnos afirma que aprendeu en galego e a outra 

metade en castelán; pero o 72,72 % das alumnas di que aprendeu en galego.  
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 Non aparecen bilingües. 

 En 4º ESO A o 100 % das alumnas aprendeu en galego e só un 66,66 % dos 

alumnos afirma o mesmo. Hai un 11,11 % que aprendeu noutra lingua. 

 En 4º B ESO só aparecen as opcións galego e castelán; non aparece o 

bilingüismo. Neste curso  as alumnas acadan un 70 % en galego mentres que 

esta opción é elixida polo 85,71 % dos alumnos. 

 En 1º Bacharelato non aparece o bilingüismo nin outras linguas. En 1ºA 

Bac un 87,5 % aprenderon a falar en galego e a porcentaxe desa opcións nos 

alumnos baixa ó 66,66 % . En 1º B Bacharelato as alumnas que afirman que 

aprenderon en galego son o 63,63 % fronte ó 37,5 % dos alumnos na mesma 

opción. 

 En 2º Bacharelato un 52,94 % dos alumnos aprenderon a falar en galego e a 

porcentaxe das alumnas nesa mesma lingua é do 30,76 %. 

 No CMEOeV aparece o bilingüismo nos alumnos. En 1º un 33,33 % dos 

alumnos afírmase bilingüe, un 33,33 % aprendeu en galego. Fronte a isto o 100 

% das alumnas aprenderon a falar en galego. En 2º curso deste ciclo un 66,66 % 

dos alumnos aprenderon a falar en galego e a porcentaxe baixa ó 40 % nas 

alumnas. Un 20 % das alumnas afirma que fala ambas linguas dende o berce. 

 En Adultos non aparece o bilingüismo, nin outras linguas. Un 54,54 %  dos 

alumnos declaran que aprenderon a falar en galego fronte a un 40 % das 

alumnas nesa mesma opción. 

Hai diferenzas segundo estuden opcións distintas. Para diferencialas poremos 

“ciencias” e “humanidades”: 

 

 GLOBAL HOMES MULLERES 
 hum cienc hum cienc hum cienc 

 Galego 63,88%  76,66% 60% 66,66% 66,66% 91,66% 

Castelán 36,11% 20% 40% 27,77% 33,33 % 8,33% 

Outra lingua  3,33%  5,55%   

Táboa 10. Variación da lingua na que aprenderon a falar en relación cos estudos que cursan 
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LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 6. Variación da lingua na que aprenderon a falar segundo o sexo e os estudos

Na táboa 10 están os resultados segundo elixisen Ciencias ou Humanidades (só 

están contabilizados 4º ESO e 1º Bacharelato porque en 2º Bacharelato non se 

especificaba esta elección). Globalmente un 76,66 % do alumnado de ciencias aprendeu 

a falar en galego, pero dentro desta opción as alumnas chegan a un 91,66 % e os 

alumnos só a un 66,66 %). En Humanidades a porcentaxe do galego é menor e 

novamente son os alumnos os que acadan uns resultados inferiores en canto se refire ó 

galego.  

Pero os resultados de 4º ESO e 1º Bacharelato son diferentes: En 4º A ESO 

(opción B; “ciencias”) 0 100 % das alumnas afirman que aprenderon a falar en galego e 

en 4º B ESO (opción A; “humanidades”) a porcentaxe de alumnas que fai esa 

afirmación é do 70 % e a dos alumnos acada un 85,71%. 

 

Pregunta 4.-“Cal é a túa primeira lingua?” 

Os resultados  globais obtidos son os que se reflicten na seguinte táboa: 

 GLOBAL 
 Galego 65,48 % 

Castelán 30,48 % 
Outra lingua 2,43 % 

Ambas 0,81 % 
Non contesta 0,41 % 

Táboa 11. Resultados da pregunta 4 
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Gráfico 7. Resultados da pregunta 4 

 

O 65,48 % do alumnado enquisado responde que a súa primeira lingua é o galego 

mentres que un 30,48 % afirma que é o castelán. Só un 0,81 % afirma que fala as dúas 

indistintamente. Os resultados da lingua na que aprenderon a falar e a súa primeira 

lingua son moi similares. Segundo os cursos observamos o seguinte: 

 En 1º ESO e no CMAOeV os resultados son análogos ó xeral; en 2º A ESO 

un 75 % dos alumnos afirman que a súa primeira lingua é o galego e en 2º B 

ESO esa porcentaxe baixa ó 47,5 %. En 3º ESO é un 80 % di que o galego é a súa 

primeira lingua, porcentaxe que diminúe en 4º A ESO ó 76,92 % e na opción B  

baixa ó 70,58 %. En 4º PDC o 100 % responde que o galego é a súa primeira 

lingua.  

 En 1º Bacharelato A un 88,23 % di que o galego é a súa primeira lingua e no 

grupo B só o afirma un 52,63 %. En 2º Bacharelato esta porcentaxe dos que 

teñen o galego como primeira lingua baixa ó 50 %. 

 No primeiro curso de ELVEA un 37,5 % responde que teñen o galego como 

primeira lingua e un 50 % o castelán pero no segundo curso sobe ó 100 % a 

opción do galego.  

 Nos dous grupos de FPB responden que a súa primeira lingua é o galego un 

80  e un 100 % respectivamente. 

 En adultos só un 50 % afirma que o galego é a súa primeira lingua. 
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Os resultados segundo o sexo case non difiren do xeral: 

 Global HOMES Global MULLERES 
 Galego 66,41 %  97,71 % 66,06 % 94,5 % 

Castelán  31,30 % 28,44 % 
Outra lingua 2,29 % 2,75 % 

Ambas  1,83 % 
Non contesta  0,92 % 

Táboa 12. Variación na primeira lingua segundo o sexo 
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Gráfico 8. Variación da primeira lingua segundo o sexo 

 

Pero por cursos individualmente hai resultados moi diversos: 

 As porcentaxes dos que responden que o galego é a súa primeira lingua en 

1º A ESO son de 71,42 % nos homes e de 61,53 % nas mulleres. 

 En 2º A ESO son do 100 % nos homes e do 57,14 % nas mulleres (neste caso 

un 28,57 % das alumnas din que a súa primeira lingua é outra). En 2º B ESO a 

porcentaxe acerca da lingua galega é do 50 % nos varóns e do 37,5 % nas 

mulleres. En 3º ESO teñen como primeira lingua o galego un 75 % de varóns  e 

un 81,81 % de alumnas. En 4º A esta porcentaxe nos varóns é de 66,66 % e nas 

mulleres sobe ó 100 %. En cambio en 4º B é menor, un 71,42 % nos homes e un 

70 % nas mulleres. En 4º PDC é do 100 % en ámbolos dous sexos. 

 En 1º A bacharelato un 88,88 % dos varóns teñen co galego como primeira 

lingua e un 87,5 % as alumnas. Esta porcentaxe en 1º B Bacharelato baixa ó 37,5 

% nos homes e a un 63,63 % nas mulleres. En 2º Bacharelato tamén son moi 

baixos os resultados: 52,94 % nos homes e un 46,15 % nas mulleres.  
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 En Adultos /PCPI só responden que o galego é a súa primeira lingua un 

54,54 % nos homes e un 40 % nas mulleres. 

Veremos os resultados entre a opción A e a opción B que, para diferenciar, 

poñemos “ciencias” e “humanidades”. 

 GLOBAL GLOBAL 
HOMES 

GLOBAL MULLERES 

 human cienc human cienc human cienc 
Galego 61,11 %  83,33 % 53,33 % 77,77 %  66,66%  91,66% 

Castelán 38,88% 16,66% 46,66 % 22,22 % 33,33% 8,33 % 

Táboa 13. Variación da primeira lingua segundo os estudos que cursan 

 
LENDA 

GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 

HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 

MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 9. Variación da primeira lingua segundo o sexo e os estudos 

Só aparecen estas dúas opcións. As maiores porcentaxes  tanto globais como por 

sexos en ambas opcións son dos que afirman que a súa primeira lingua é o galego, pero 

as maiores porcentaxes globais obtéñense en “ciencias”  e por sexos en mulleres de 

“ciencias”, que acada unha porcentaxe do 91,66 % (en 4º A ESO dáse o 100 % en 

mulleres) 

 

Pregunta 5.- “En que lingua te dirixes ós teus avós?” 

Na seguinte táboa están os resultados xerais obtidos: 

 GLOBAL 
Só galego 47,96  74,38 % 

Máis en galego 26,42 % 
Igual galego que cast 1,22 % 

Máis en castelán 8,94 % 21,94 % 
Só castelán 13 % 

Outra lingua 0,81 % 
NS/NC 1,62 % 

Táboa 14. Resultados da pregunta 5 
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Gráfico 10. Resultados da pregunta 5 

Un 47,96 % do alumnado enquisado afirma que se dirixe ós seus avós só en 

galego e entre esa opción e a de “máis en galego” suman un 74,38 %. Non se dá a 

mesma porcentaxe en todos os grupos. (Na seguinte táboa só se indican os resultados 

das catro primeiras opcións, faltan “outra lingua” e NS/NC). Resaltamos a maior 

porcentaxe de cada opción. 

GRUPO SG MG MC SC 

1º A ESO 55% 25 % 5 % 10% 

1ºB ESO 15,78 % 52,63 % 21,05 % 10,52 % 

2º A ESO 50 % 33,33 % ___ 8,33 % 

2º B ESO 29,41 % 35,29 % 17,64 % 17,64 % 

3º ESO 60 % 20 % ___ 13,33 % 

4º A ESO 69,23 % 7,69 % 23,07 % ___ 

4º B ESO 64,71 % 11,76 % 17,64 % 5,88 % 

4º PDC 66,66 % 33,33% ____ ___ 

1º A BAC 76,47 % 5,88 % 5,88 % 11,76 % 

1º B BAC 42,10 % 21,05% 10,52 % 26,31 % 

2º BAC 40 % 20 % 10 % 30 % 

CMAOEV 40 % 35 % 10 % 10 % 

CMELVEA 53,84 % 38,46 % 7,69 % ___ 

ELVEA 2º 80 % 20 % ___ ___ 

FPB 40 % 40 % ___ 10 % 

ADULTOS 44,44 % 27,77 % 5,55 % 16,66 % 

Táboa 15. Variación da lingua coa se dirixen aos avós segundo o curso 

Lingua en que falan cos avós 
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Analizamos os resultados segundo o sexo da persoa enquisada e obtivemos 

resultados similares, aínda que é lixeiramente superior o resultado das alumnas que 

afirman que falan só en galego cos seus avós, 54,13 %, fronte ó 44,27 % obtido polo sexo 

masculino. 

 

Táboa 16. Variación da lingua coa se dirixen aos avós segundo o sexo 
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Gráfico 11. Variación da lingua coa que se dirixen aos avós segundo o sexo 

 

A suma das dúas primeiras opcións dá un resultado similar en ámbolos dous 

sexos, pero se nos fixamos na suma de máis en castelán e só castelán é bastante 

superior a porcentaxe dos homes. 

 GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 
Só galego 44,27% 72,51 % 54,13 % 76,15% 

Máis en galego 28,24% 22,02% 

Igual galego que cast  2,75 % 
Máis en castelán 11,45 % 25,19 %  6,42% 18,34 % 

Só castelán 13,74 % 11,92 % 
Outra lingua 0,76 % 0,91 % 

NS/NC 1,57 % 1,83 % 
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Hai unha gran disparidade segundo os cursos. Poñemos algúns como referencia 

(aparece a porcentaxe de só en galego): 

 HOMES MULLERES 

1º ESO 21,05 % 50 % 

2ºESO 30,76 % 40 % 

3º ESO 50 % 63,63 % 

4º ESO 66,66 % 66,66 % 

1º A BAC 77,77 % 75 % 

1º B BAC 25 % 54,54 % 

2º BAC  41,17 % 38,46 % 

CMAOeV 33,33 % 62,5 % 

ADULTOS 54,54 % 40 % 

Táboa 17. Variación da lingua coa que se dirixen aos avós segundo o sexo e o curso 

Tanto os alumnos de 1º A ESO coma as alumnas dese grupo teñen a maior 

porcentaxe falando só en galego. 

Analizamos os resultados segundo a opción elixida polo alumno (opción A e 

opción B, que para facilitar a comprensión poremos “ciencias” e “humanidades”). Á 

parte tamén separamos os resultados segundo o sexo do alumnado enquisado e 

obtivemos os seguintes resultados: 

 

 GLOBAL GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 

 human cienc human cienc human cienc 
Só galego 52,77% 73,33 % 46,66 % 66.66 % 57,14 % 83,33  % 

Máis en galego 16,66 % 6,66 % 13,33  % 5,55 % 19,04 % 8,33  % 

Máis en castelán 8,33 % 13,33 % 13,33 % 16,66 % 4,76 % 8,33 % 

Só castelán 13,88 %  6,66 % 26,66 % 11,11 % 4,76 %  

Outra lingua       

NS/NC       

Castelán e gal igual 8,33 %    14,28 %  

Táboa 18. Variación da lingua coa que se dirixen aos avós segundo os estudos que cursan 

Usamos a mesma nomenclatura que nos anteriores gráficos por sexos e polas 

opcións Ciencias/ Humanidades. Só se engadiu G=C, que nos indica que “falan galego e 

castelán por igual”. 
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LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 12. Variación da lingua coa que se dirixen aos avós segundo o sexo e os estudos 

 

A maior porcentaxe é en todos os casos para a primeira opción; un 73,33 % do 

alumnado da opción A (“ciencias”) diríxese ós seus avós só en galego e no caso das 

alumnas de ciencias esta porcentaxe aumenta ó 83,33 %.  

Un 52,77 % dos alumnos da opción B (“humanidades”) diríxense en galego ós 

seus avós pero se nos fixamos no sexo dos enquisados esta porcentaxe redúcese ó 46,66 

% no caso dos alumnos varóns. 

 

Pregunta 6.- “En que lingua te dirixes ós teus pais?” 

Un 41,86 % do alumnado enquisado afirma que se dirixe ós pais  só en galego e un 

26,82 % que o fai máis en galego. O resto dos resultados está especificado na seguinte 

táboa. 

 

 GLOBAL pais 
Só galego 41,86 % 68,68 % 

Máis en galego 26,82% 
Máis en castelán 12,60 % 29,26 % 

Só castelán 16,66 % 
Outra lingua  0,81 % 

NS/NC 1,21 % 
Táboa 19. Resultados da pregunta 6 
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Gráfico 13. Resultados da pregunta 6 

Só hai un grupo que ten uns resultados similares: 1º A ESO. Hai unha diferenza 

moi grande entre eles, dende o 5,26 % en 1º B ESO que afirma que se dirixe ós seus pais 

só en galego, seguido dun 20 % nun grupo de FPB, 25 % en 1º ELVEA, 29,41 % en 2º B 

ESO, etc., ata o 80 % en 2º curso do ciclo ELVEA. Están resaltados os resultados que 

coinciden entre a lingua  na que se dirixen ós avós e ós pais. Podemos observar todos os 

resultados (só as catro primeiras opcións): 

GRUPO SG MG MC SC 

1º A ESO 45% 20 % 15 % 20% 

1ºB ESO 5,26 % 52,63 % 21,05 % 10,53 % 

2º A ESO 58,33 % 41,66 % ___ ___ 

2º B ESO 29,41 % 33,33 % 17,64 % 29,41 % 

3º ESO 53,33 % 33,33 % ___ 13,33 % 

4º A ESO 61,53 % 15,38 % 7,69 % 15,38 % 

4º B ESO 58,82 % 23,52 % ___ 17,64 % 

4º PDC 33,33 % 66,66% ____ ___ 

1º A BAC 64,71 % 17,65 % 5,88 % 11,76 % 

1º B BAC 42,11 % 15,79% 21,05 % 21,05 % 

2º BAC 36,66 % 13,33 % 13,33 % 36,66 % 

CMAOEV 35 % 40 % 15 % 10 % 

ELVEA 1º 25 % 12,5 % 50 % 12,5 % 

ELVEA 2º 80 % 20 % ___ ___ 

FPB 40 % 40 % ___ 10 % 

ADULTOS 33,33 % 27,77 % 22,22 % 11,11 % 

Táboa 20. Variación da lingua coa que se dirixen aos pais segundo o curso 

Lingua que falan cos pais 
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Os alumnos do 2º curso do Ciclo Medio ELVEA son os que máis se dirixen en 

galego ós pais cun 80 %; son os de 4º PDC os que teñen a maior porcentaxe  na opción 

“máis en galego” cun 66,66 %; na opción “máis en castelán” teñen a maior porcentaxe 

os de PCPI/Adultos cun 22,22 % e un 36,66 % de 2º Bacharelato diríxense ós seus pais 

só en castelán, e esta é a maior porcentaxe en todos os grupos do centro. 

Separamos os resultados polo sexo dos enquisados e os resultados están 

reflectidos nesta táboa: 

Táboa 21. Variación da lingua coa que se dirixen aos pais segundo o sexo 

 

Gráfico 14. Variación da lingua coa que se dirixen aos pais segundo o sexo 

A suma das dúas primeiras opcións é semellante tanto se comparamos os 

resultados globais coma se contrastamos os resultados obtidos polas alumnas e 

alumnos por separado. Pero un 52,29 % das alumnas di que se dirixe ós pais só en 

galego e nos alumnos esa porcentaxe só é do 35,11 %. 

 GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 
Só galego 35,11 % 67,17 % 52,29 % 70,63 % 

Máis en galego 32,06 % 18,34% 
Máis en castelán 13,74 % 30,53 % 11,01 % 27,52 % 

Só castelán 16,79 % 16,51 % 
Outra lingua 0,76 % 0,91 % 

NS/NC 1,52% 0,91 % 
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Hai unha gran disparidade segundo os grupos. Neste caso poñemos os grupos 

porque son diametralmente opostos nalgúns casos. (Aparece a porcentaxe de só en 

galego): 

 HOMES MULLERES 

1ºA ESO 42,85 % 46,15 % 

1º B ESO 0 % 14,28 % 

2ºA ESO 60 % 57,14 % 

2º B ESO 12,5 % 50 % 

3º ESO 0 % 72,72 % 

4ºA ESO. 44,44 % 100 % 

4º B ESO 71,42 % 50 % 

4º PDC 50 % 25 % 

1º A BAC 55,56 % 75 % 

1º B BAC 25 % 54,54 % 

2º BAC 35,29 % 38,46 % 

1º CMAOeV 33,33 % 66,66 % 

2º CMAOeV 0 % 60 % 

ADULTOS 36,36 % 40 % 

Táboa 22. Variación da lingua coa que se dirixen aos pais segundo o curso e o sexo 

Resaltamos algúns datos porque coinciden os resultados nesta pregunta e na 

anterior (lingua na que se dirixen ós seus pais e ós seus avós). Cabe destacar que hai 

tres grupos cun 0 % na opción só en galego, nos tres casos a opción maioritaria é a de 

máis en galego cun 58,33 % en 1º B ESO, 75 % en 3º ESO e o 100 % en 2º CMAOeV. 

Atendendo á opción elixida (opción A e opción B) os resultados obtidos son os 

seguintes. Na táboa constan tamén os resultados atendendo ás opcións e ó sexo dos 

enquisados. 

 GLOBAL HOMES MULLERES 
 human cienc human cienc human cienc 

Só galego 50 % 63,33 % 46,66 % 50 % 52,38 % 83,33 % 

Máis en galego 19,44% 16,66% 20 % 22,22 % 19,05% 8,33% 

Máis en castelán 11,11 % 6,66 % 6,66 % 11,11 % 14,28%  

Só castelán 19,44% 13,33 % 26,66 % 16,66% 14,28 % 8,33 % 

Táboa 23. Variación da lingua coa que se dirixen aos pais segundo os estudos que cursan 

Un 63,33 % dos alumnos da opción A (“ciencias”) afirman que se dirixen ós pais 

só en galego mentres que a porcentaxe dos alumnos da opción A  (“humanidades”) que 

se dirixen ós pais só nesa lingua  baixa ó 50 %. 
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A maior porcentaxe dos que se dirixen ós seus pais só en galego corresponde ás 

alumnas de ciencias cun 83,33 %  e o menor ós alumnos  varóns de Humanidades. 

Independentemente da opción elixida son os varóns os que acadan unha porcentaxe 

menor en galego. 

Na seguinte táboa aparecen os resultados globais comparando os resultados sobre 

a lingua en que os alumnos se dirixen ós pais e ós avós.  

 

LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 15. Variación da lingua coa que se dirixen aos pais segundo o sexo e os estudos 

Para poder comparar con máis facilidade os resultados obtidos nas enquisas 

sobre a lingua na que o alumnado se dirixe ós seus pais e ós seus avós, están postos os 

resultados globais na mesma táboa. 

 

 Global avós Global pais 
Só galego 47,96 % 73,34 % 41,86 % 68,68 % 

Máis en galego 26,42 % 26,82 % 
Igual galego que cast 1,22 %  

Máis en castelán 8,94 % 21,94 % 12,60 % 29,26 % 
Só castelán 13 % 16,66 % 

Outra lingua 0,81 % 0,81 % 
NS/NC 1,62 % 1,21 % 

Táboa 24. Comparativa entre a lingua coa que se dirixen aos pais e a lingua coa que falan cos avós 

OL= “outra lingua” 
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Gráfico 16. Comparativa entre a lingua coa que se dirixen aos pais e a lingua coa que falan cos avós 

Os alumnos diríxense só en galego ós seus avós nunha porcentaxe lixeiramente 

superior á obtida en relación ós pais. Vemos o lixeiro incremento a favor da lingua 

castelá co cambio de xeración. 

 

Pregunta 7.- “En que lingua te dirixes ós teus amigos?” 

Os resultados obtidos nas enquisas reflíctense na seguinte táboa: 

 GLOBAL 
Só galego 22,35  % 65,03 % 

Máis en galego 42,68  % 
Máis en castelán 21,54 % 33,33% 

Só castelán 11,79  % 
Outra lingua 0,81 % 

NS/NC 0,81  % 
Táboa 25. Resultados da pregunta 7 

Un 42,68 % do alumnado diríxese ós seus amigos  máis en galego e a suma das 

dúas opcións en galego é do 65,03 %. 

 
Gráfico 17. Resultados da pregunta 7 
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Non se dan os mesmos resultados en todos os grupos. Podemos valorar algúns 

dos resultados na seguinte táboa: 

 

 SG MG MC SC 

1ºA ESO 25% 35% 15% 15% 

1ºB ESO 15,78% 47,36% 26,31% 10,52 % 

2ºA ESO 25% 58,33% 16,66%  

2ºB ESO 23,53% 35,29 % 17,64% 23,53% 

3º ESO 33,33 % 40 % 6,67 % 20 % 

4º A ESO 53,84 % 30,77% 15,38 %  

4º B ESO 35,29 % 41,18 % 17,64%  

4º PDC 16,66 % 83,33 %   

1º A Bac 17,64 % 47,05 % 23,53 % 11,76 % 

1º B Bac 21,05 % 47,37 % 21,05 %  

2º Bac 13,33 % 33,33 % 26,66 % 23,33 % 

CMAOeV 10 % 35 % 45 % 10 % 

ELVEA 30,76 % 23,07 % 58,46 %  

FPB 20 % 60 % 10 % 10 % 

Adultos 16,66 % 44,44 % 22,22 % 11,11 % 

Táboa 26. Variación da lingua falada cos amigos segundo o curso 

4º A ESO é o grupo que ten a porcentaxe máis alta de “só en galego”, cun 53,84 

%; 4ºPDC ten un 100 % entre as dúas primeiras opcións e ten a máis alta en “máis en 

galego”. En 2º B ESO un 23,53 % afirma que fala cos amigos só en castelán e representa 

a maior porcentaxe de todo o centro nesa opción. No ciclo medio ELVEA a porcentaxe 

maior é a de “máis en castelán”, cun 58,46%.  

 

Estudamos os resultados segundo os sexos en todos os grupos. Aquí están os 

resultados globais do centro en ambos sexos: 

 

 GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 
Só galego 20,61  % 63,35 

% 
25,69 % 66,97% 

Máis en galego 42,74  % 41,28  % 
Máis en castelán 23,66  % 34,33% 19,27  % 33,03% 

Só castelán 10,67  % 13,76 % 
Outra lingua 1,53 %  

NS/NC 0,76  %  
Táboa 27. Variación da lingua falada cos amigos segundo o sexo 
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Para velo con maior claridade representamos os datos nun gráfico tridimensional. 

 
Gráfico 18. Variación da lingua falada cos amigos segundo o sexo 

Estudamos os resultados segundo a opción A ou opción B e mesmo polo sexo por 

se se establecen diferenzas. Os resultados están reflectidos na seguinte táboa. 
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Táboa 28. Variación da lingua falada cos amigos segundo o sexo e os estudos que cursan 

En xeral a opción máis votada é a de “máis en galego”. Os homes de ciencias son 

os que teñen menores porcentaxes nas dúas opcións de galego e as mulleres de ciencias 

as que presentan a maior porcentaxe na suma das dúas primeiras opcións. 

Podemos deducir dos resultados que falan máis con amigos nas opcións de 

castelán os alumnos de ciencias, sendo os homes os que presentan unha maior 

porcentaxe, 33,34 %. Non obstante, se nos fixamos nas mulleres observamos que son as 

de humanidades as que se dirixen máis en castelán nunha porcentaxe maior cás de 

ciencias. 
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LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 19. Variación da lingua falada cos amigos segundo o sexo e os estudos 

 

Pregunta 8.- “En que lingua te dirixes ós teus compañeiros do Instituto?” 

Os resultados xerais que se obtiveron nas enquisas reflíctense na seguinte táboa: 

 GLOBAL 
Só galego 26,42 % 67,88% 

Máis en galego 41,46 % 

Máis en castelán 19,51 % 31,3 % 

Só castelán 11,79% 

Outra lingua 0,41 % 

NS/NC 0,41 % 

Táboa 29. Resultados da pregunta 8 

Os resultados vistos nun diagrama de sectores: 

 

Gráfico 20. Resultados da pregunta 8 
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 SG MG MC SC 

1ºA ESO 30 % 45 % 10% 15% 

1ºB ESO 5,26 % 52,63 % 36,84 % 5,26 % 

2ºA ESO 50 % 41,67 % 8,33 %  

2ºB ESO 17,64 % 35,29 % 23,52 % 17,64% 

3º ESO 33,33 % 40 % 6,67 % 20 % 

4º A ESO 53,84 % 30,77% 7,69 % 7,69 % 

4º B ESO 41,18 % 35,29 % 17,64% 5,88 % 

4º PDC 33,33 % 66,66 %   

1º A Bac 35,19 % 35,19 % 17,65 % 11,76 % 

1º B Bac 21,05 % 47,37 % 15,79 % 15,79 % 

2º Bac 10 % 36,66 % 24,24 % 23,33 % 

CMAOeV 15 % 50 % 20 % 15 % 

ELVEA 38,46 % 20,07 % 58,46 %  

FPB 20 % 60 % 10 % 10 % 

Adultos 27,77 % 38,89 % 27,78 % 5,55 % 

Táboa 30. Variación da lingua falada cos compañeiros segundo o curso 

Analizamos os resultados en función do sexo: 

 GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 
Só galego 24,43 % 66,41% 30,28 % 69,73 % 

Máis en galego 41,98 %  39,45% 

Máis en castelán 22,9 % 32,82 
% 

15,6 %  29,36 % 

Só castelán 9,92 % 13,76 % 

Outra lingua 0,76 %  

NS/NC  0,92 % 

Táboa 31. Variación da lingua falada cos compañeiros segundo o sexo 

En ambos sexos a opción máis votada é a de “máis en galego”, cunha porcentaxe 

algo superior  nos homes pero a porcentaxe das mulleres que se dirixen ós compañeiros 

“só en galego” é lixeiramente superior á dos homes.  
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Gráfico 21. Variación da lingua falada cos compañeiros segundo o sexo 

A continuación están os resultados obtidos ó facer o estudo dos resultados 

segundo a opción A /B elixida e tamén polo sexo: 
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Táboa 32. Variación da lingua falada cos compañeiros segundo os estudos 

Considerando as dúas opcións de galego xuntas a porcentaxe maior corresponde 

ás mulleres de ciencias cun 91,67 % e o menor ós homes de ciencias cun 66,66%.  

 
LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 22. Variación da lingua falada cos compañeiros segundo o sexo e os estudos 
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Pregunta 9.- “En que lingua falas?” 

Analizamos as enquisas e obtivemos os resultados que se reflicten na seguinte 

táboa: 

 GLOBAL 
Só galego 25,61 % 67,48 % 

Máis en galego 41,87 % 
Máis en castelán 19,1 % 31,29 % 

Só castelán 12,19% 
Outra lingua 0,40 % 

NS/NC 0,81 % 
Táboa 33. Resultados da pregunta 8 

Un 67,48 % do alumnado enquisado afirma que fala só galego ou máis en galego, 

aínda que a opción máis votada é de máis en galego. 

 
Gráfico 23. Resultados da pregunta 8 
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Non todos os grupos amosan os mesmos resultados. Aquí temos os resultados dos 

diferentes grupos: 

 SG MG MC SC 

1ºA ESO 25 % 45 % 10% 20% 

1ºB ESO 21,05 % 52,63 % 21,05 % 5,26 % 

2ºA ESO 25 % 58,33 % 16,66 %  

2ºB ESO 23,53 % 29,41 % 23,53 % 17,64% 

3º ESO 26,67 % 40 % 13,33 % 13,33 % 

4º A ESO 23,53 % 61,54% 7,69 % 7,69 % 

4º B ESO 41,18 % 41,18 % 5,88% 11,76 % 

4º PDC 20 % 80 %   

1º A Bac 17,65 % 58,82 % 17,65 % 5,88 % 

1º B Bac 26,31 % 36,84 % 15,78 % 21,05 % 

2º Bac 20 % 33,33 % 30 % 16,66 % 

CMAOeV 15 % 45 % 25 % 15 % 

ELVEA 38,46 % 23,07 % 23,07 % 15,38 % 

FPB 30 % 50 % 10 % 10 % 

Adultos 22,22 % 27,78 % 38,89 % 5,55 % 

Táboa 34. Variación da lingua falada segundo o curso 

Resaltamos as porcentaxes maiores en cada opción: Un 41,18 % dos alumnos de 

4º B ESO afirman que falan só en galego; un 61,54 % dos alumnos de 4º A ESO falan 

máis en galego. En Adultos/PCPI hai un 38,89 % que afirman que falan máis en 

castelán e un 21,05 % dos alumnos de 1º B Bacharelato falan só castelán. 

Estudamos tamén os resultados segundo o sexo e as porcentaxes globais obtidas 

son as seguintes: 

 HOMES MULLERES 
Só galego 24,43 % 67,18 % 28,44 % 68,81 % 

Máis en galego 42,75 % 40,37% 
Máis en castelán 19,84 % 32,05 % 18,34 % 29,35 % 

Só castelán 12,21 % 11,01 % 
Outra lingua  0,91 % 

NS/NC 0,76 % 0,91 % 
Táboa 35. Variación da lingua falada segundo o sexo 

En xeral son as mulleres as que falan un pouco máis en galego, pero é case 

insignificante, tal como se ve no diagrama de barras tridimensional. 
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Gráfico 24. Variación da lingua falada segundo o sexo 

Analizáronse os resultados dende o punto de vista da opción elixida, globalmente 

e por sexos. Os resultados indícanse a continuación: 
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Táboa 36. Variación da lingua falada segundo os estudos 

Globalmente un 80 % dos alumnos de ciencias falan en galego (só en galego+ 

máis en galego) e son as mulleres as que acadan unha porcentaxe do 91,67 %. Un 33,33 

% dos alumnas de letras falan só en galego (mesma porcentaxe en homes e mulleres). 

 
LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 25. Variación da lingua falada segundo o sexo e os estudos 
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Sería interesante comparar os resultados da lingua falada polos avós , pais e fillos: 

sumaremos os resultados das opcións de galego e tamén as de castelán. 

 
Gráfico 26. Comparativa entre a lingua falada polos alumnos, polos seus pais e polos seus avós 

 

Pregunta 10.- “En que lingua escribes?” 

Os resultados globais son os seguintes: 

 GLOBAL 
Só galego 13 % 58,52 % 

Máis en galego 45,52 % 
Máis en castelán 30 % 41,38 % 

Só castelán 11,38 % 
Outra lingua (R)   0,40 % 

Táboa 37. Resultados da pregunta 10 

Un 45,52 % do alumnado afirma que escribe “máis en galego”; iso si, hai un 41,38 

% que escribe ben “máis en castelán” ou “só en castelán”. 

 

 

Gráfico 27. Resultados da pregunta 10 
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Non todos os grupos acadan os mesmos resultados. Están resaltadas as 

porcentaxes que coinciden na lingua falada e escrita polo alumnado enquisado. 

 SG MG MC SC 

1ºA ESO 25 % 35 % 15% 25% 

1ºB ESO 21,05 % 47,36 % 21,05 % 10,52 % 

2ºA ESO 8,33 % 58,33 % 33,33 %  

2ºB ESO 11,76 % 35,29 % 35,29 % 17,64% 

3º ESO 20 % 53,33 % 13,33 % 13,33 % 

4º A ESO ___ 53,84% 46,15 % ___ 

4º B ESO 23,52 % 52,94 % 23,52 ___ 

4º PDC 16,67 % 66,66 % 16,67 %  

1º A Bac __ 52,94 % 35,29 % 11,76 % 

1º B Bac 5,26 % 57,89 % 15,78 % 21,05 % 

2º Bac 13,33 % 33,33 % 43,33 % 10 % 

CMAOeV ___ 35 % 50 % 15 % 

ELVEA 1 25 % ____  62,5 % 12,5 % 

ELVEA 2 20 % 80% ___ ___ 

FPB 10 % 60 % 20 % 10 % 

Adultos 16,66 % 44,44 % 27,77 % 11,11 % 

Táboa 38. Variación da lingua escrita segundo o curso 

Os que máis escriben só en galego cunha porcentaxe baixa dun 25 % son os 

alumnos de 1ºA ESO e os do CM ELVEA 1º. A porcentaxe maior da opción máis en 

galego corresponde a CM ELVEA 2º cun 80 % seguida de 2º A ESO cun 58,33 %. Un 

62,5 % do alumnado do CM ELVEA 1º escribe máis en castelán e 1ºA ESO ten un 25 % 

de alumnos que escriben só en castelán e que representa a maior porcentaxe do centro 

nesta opción. 
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Vexamos unha comparativa sobre a lingua que falan e escriben os alumnos do 

centro (resultados xerais): 

 

Gráfico 28. Comparativa entre a lingua falada e a escrita 

 

Analizamos os resultados segundo o sexo dos enquisados e podemos comprobar 

que apenas hai diferenzas. Obtivemos os seguintes resultados: 

 

  GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 
Só galego 12,21 % 57,24 %  14,68 % 60,55 % 

Máis en galego 45,03% 45,87 % 
Máis en castelán 29,77 % 42,75 % 31,19 % 39,45 % 

Só castelán 12,98 % 8,26 % 
Outra lingua  (R) 0,91 % 

Táboa 39. Variación da lingua escrita segundo o sexo 

Para visualizalo mellor poñemos os datos nun gráfico tridimensional. 

 

Gráfico 29. Variación da lingua escrita segundo o sexo 
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Por sexo non hai diferenzas perceptibles e estudamos se ó estudar diferentes 

opcións obtemos algunha variación. Estudamos as opcións ciencias/humanidades e 

tamén por sexos. 
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Táboa 40. Variación da lingua escrita segundo o sexo e os estudos 

 

Tanto de xeito global como analizados segundo os sexos a opción que máis 

aparece é a de máis en galego. As mulleres de ciencias son as que máis escriben en 

castelán e os homes de letras os que máis escriben en galego. 

 

 
LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 30. Variación da lingua escrita segundo o sexo e os estudos 
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Sumamos as dúas opcións do galego e as dúas de castelán por separado e vemos 

os resultados: 
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Gráfico 31. Variación da lingua escrita segundo o sexo e os estudos (2) 

 

Pregunta 11.- “En que lingua prefires ler?” 

Os resultados globais obtidos están na seguinte táboa: 

 GLOBAL 
Só galego 8,53 % 43,9 % 

Máis en galego 34,96 % 
Igual galego que cast 0,41 % 

Máis en castelán 42,28 % 52,44% 
Só castelán 10,16 % 

Outra lingua 4 (1,62%) 
Táboa 41. Resultados da pregunta 11 

 

A opción maioritaria cun 42,28 % é a de máis en castelán. Non é igual en todos os 

grupos. Vexamos os resultados nos diferentes grupos (só se indican esas catro 

modalidades). Novamente están resaltadas as porcentaxes que coinciden coa pregunta 

anterior (lingua na que escribes). 
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 SG MG MC SC 

1ºA ESO 10 % 20 % 65% 5% 

1ºB ESO 10,52 % 36,48 % 42,10 % ___ 

2ºA ESO 16,67 % 50 % 25 %8,33 %  

2ºB ESO 5,88 % 41,18 % 29,4 % 23,53 % 

3º ESO 6,67 % 26,66 % 60 % 6,67 % 

4º A ESO 30,77 % 53,84 % 7,69 % 7,69 % 

4º B ESO 17,65 % 47,06 % 23,52% ___ 

4º PDC 33,33 % 16,67 % 50 % ___ 

1º A Bac 11,76 % 35,29 % 52,94 % ___ 

1º B Bac ___ 26,32 % 57,89 % 15,79 % 

2º Bac 10 % 40 % 40 % 10 % 

CMAOeV ___ 30 % 45 % 15 % 

ELVEA 1 12,5 % 25 % 37,5 % 12,5 % 

ELVEA 2 20 % 60% ___ 20 % 

FPB 10 % 30 % 40 % 10 % 

Adultos 5,55 % 50 %  33,33 % 5,55 % 

Táboa 42. Variación da lingua na que prefiren ler segundo o curso 

A maior porcentaxe de “só galego” obtense en 4º PDC cun 33,33 %; e en “máis en 

galego” cun 60% tena o 2ºcurso do CM ELVEA. Un 65 % é a maior porcentaxe de “máis 

en castelán “ e obtense en 1ºA ESO, mentres que en 2º B ESO obtemos a maior 

porcentaxe na opción “só castelán”. 

Aínda que non aparece na táboa  en 1º B ESO aparece a maior porcentaxe de 

alumnos que prefiren ler noutra lingua cun 10,52 %, seguida de 4º B ESO cun 5,88 %. 

No resto dos grupos non aparece. 

Analizados os resultados segundo o sexo obtemos os seguintes resultados globais: 

  GLOBAL HOMES GLOBAL MULLERES 
Só galego 9,16 % 42,74% 8,91 % 45,6 % 

Máis en galego 32,82 % 36,69 % 
Igual galego que cast 0,76 %  

Máis en castelán 39,69 % 51,14% 45,87 % 54,78 % 
Só castelán 11,45 % 8,91% 

Outra lingua 2,29% 0,91% 
NS/NC 3,81 %  

Táboa 43. Variación da lingua na que prefiren ler segundo o sexo 
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Vemos a parte das catro opcións principais OL (outra lingua) e NS/NC. As 

mulleres len algo máis en castelán cos homes, pero é insignificante. 

 

 

Gráfico 32. Variación da lingua na que prefiren ler segundo o sexo 

 

Vemos os resultados segundo a opción Humanidades/ciencias e tamén por sexos nesas 

dúas opcións. 
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Vese máis claramente nun diagrama de barras múltiple. 

 
LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 33. Variación da lingua que prefiren ler segundo o sexo e os estudos 

Os homes de ciencias son os que len “máis en castelán” nunha maior porcentaxe e 

as mulleres de humanidades son as que prefiren ler nunha porcentaxe máis alta “máis 

en galego”.  

Se sumamos as dúas opcións de galego e as de castelán obtemos o seguinte 

resultado: 

 

Gráfico 34. Variación da lingua que prefiren ler segundo o sexo e os estudos (2) 
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Collemos os resultados globais da lingua que falan, aquela na que escriben e a que 

prefiren ler e poñémolos no mesmo gráfico para ver a variación. 

 
Gráfico 35. Comparativa entre a lingua que falan, a que escriben e a que prefiren ler 

Pode ser interesante sumar aquí as opcións e facer a comparación entre a lingua 

falada/escrita e preferente á hora de ler. 

 

 

Gráfico 36. Comparativa entre a lingua que falan, que escriben e a que prefiren ler (2) 
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Pregunta 12.- “Tes dificultades para seguir as materias que se imparten en 

castelán?” 

O total do alumnado do 61 ,11 % dos grupos no centro afirma que non ten 

dificultades para seguir as materias que se imparten en castelán. Se consideramos todo 

o alumnado enquisado só hai un 5,28 % que afirman ter dificultades para seguir as 

materias que se imparten en castelán. Por sexos un 3,81 % dos homes admite ter 

problemas fronte ó 6,42 % de mulleres que teñen dificultades para seguir as materias 

que se imparten en castelán. Na táboa aparecen os cursos que non teñen un 100 % 

NON. 

cursos GLOBAL SI NON 
 SI NON H M H M 
1ºB ESO 5,26% 94,73% 8,33 % ------ 91,66% 100 % 
2ºA ESO 16,66% 83,33% 40 % ------- 60 % 100 % 
2ºB ESO 23,53 % 76,47 % ------- 50 % 100 % 50 % 
3º ESO 6,67 % 93,33 % ----- 9,09 % 100 % 90,90 

% 
4º B ESO 5,88 % 94,12 % 14,28 % ------ 85,71 % 100 % 
TOTALCIENCIAS ------ 100 % ------- ------ 100 % 100 % 
TOTAL LETRAS 2,78 % 92,22 % 6,67 % ------ 93,33% 100 % 
2º BAC 6,67 % 90 %  15,38 % 100% 76,92 
ADULTOS 5,55 % 94,44%   100 % 100 % 
GLOBAL CENTRO 5,28 % 90,65 % 3,81  % 6,42 % 96,18 % 92,66 % 

Táboa 45. Dificultades nas clases en castelán, segundo o curso 

Se atendemos as opcións ciencias/humanidades vemos que en ciencias o 100 % 

afirma non ter dificultades para seguir as clases en castelán e que en letras hai un 

2,78% que si teñen problemas e son homes. 

En adultos podemos observar que o 100 % dos homes e das mulleres non teñen 

problemas, pero realmente un 5,55 % di ter dificultades. Isto é debido a que algúns 

alumnos non indican o sexo. 

 
Gráfico 37. Dificultades nas clases que se imparten en castelán 
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Se estudamos os resultados por sexos obtemos o seguinte: 

 

Gráfico 38. Dificultades nas clases que se imparten en castelán, segundo o sexo 

 

A continuación veremos os resultados entre o alumnado coas opcións 

Ciencias/humanidades e tamén por sexos: 
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Gráfico 39. Dificultades nas clases que se imparten en castelán, segundo o sexo e os estudos 

Só un 6,67% dos homes de Humanidades afirman ter dificultades para seguir as 

materias que se imparten en castelán. 
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Pregunta 13.- “Tes dificultades para seguir as materias que se imparten en galego?” 

Só hai 33,33 % de grupos nos que  a totalidade do alumnado afirma que non ten 

dificultades para seguir as materias que se imparten en galego. Só se indican os que non 

acadan o 100 % de respostas NON. 

grupo GLOBAL SI NON 
 SI NON H M H M 
1ºA ESO 5 % 95 %  7,69% 100 % 92,30% 
1ºB ESO 15,78% 84,21 % 25 %  75 % 100 % 
2ºB ESO 5,88 % 88,23 %  12,5 % 87,5 % 87,5 % 
4º A ESO 15,38% 84,61 22,22 %  77,77% 100% 
4º B ESO 11,76 % 88,23 %  20 % 100 % 80 % 
1ºA BAC 5,88 % 94,11 % 11,11%  88,88% 100 % 
1º B BAC 10,52 % 89,47% 25 %  75 % 100 % 
TOTAL CIENCIAS 10 % 90 % 16,66%  83,33% 100% 
TOTAL HUMAN 11,11 % 88,89 % 13,33 % 9,52 % 86,66 % 90,47 % 
2º BAC 6,66 % 90 % 5,88 % 7,69 % 94,11 % 84,61 % 
2 CMAOEV 12,5 % 87,5 % 33,33 %  66,66 % 100% 
1ºELVEA 25 % 75 % 25 %  75 %  
1 FPB C 20 % 80 % 20%  80 %  
GLOBAL CENTRO 0,81 % 90,24 % 9,92 % 4,58 % 87,79 % 94,49 % 

Táboa 46. Dificultades coas clases en galego, segundo o curso e o sexo 

Aínda que hai un 66,66 % de grupos con algún alumno/a que ten dificultades, se 

consideramos todos os enquisados observamos que un 90,24 % afirma que non ten 

dificultades para seguir unha materia que se imparte en galego. Realmente só hai un 

o,81 % que afirma que si ten dificultades, porque o resto non contesta. Polo que non é 

realmente un problema.  

Para que sexa máis cómodo visualizalo poñemos os datos en gráficos: 
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Gráfico 40. Dificultades coas clases en galego 

Non dá un 100 % porque hai unha pequena porcentaxe que non contesta. 

Vexamos os resultados obtidos segundo os sexos: 
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Gráfico 41. Dificultades coas clases en galego, segundo o sexo 

 

Se nos fixamos na opción elixida (ciencias/ humanidades) e no sexo obtemos os 

seguintes resultados: 
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Gráfico 42. Dificultades nas clases en galego, segundo o sexo e os estudos 
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Pregunta 14.- “En que lingua participas na clase?”  

 

GRUPO GLOBAL GALEGO CASTELÁN LINGUA PROFE 
 Ga Ca Pr H M H M H M 
TOTAL 1º ESO 30,76 

% 
12,82 
% 

56,41 
% 

31,57 
% 

30 % 21,05 
% 

5 % 47,36 
% 

65 % 

TOTAL 2º ESO 44,82 % 6,9 % 48,28 % 46,15 % 46,67 %  13,33 % 53,85% 40 % 

3º ESO 26,67 % 20 % 53,33 %  36,36 %  27,27 % 100% 36,36 % 

TOTAL 4º ESO 75 % 5,55 % 19,44 % 66,66 % 83,33 % 5,55 % 22,22 % 27,77 % 11,11 % 

TOTAL 1º BAC 41,67 % 11,11 % 47,22 % 41,18 % 42,11 % 23,53 %  35,29 % 57,89% 

TOTAL CIENCIAS 56,67 % 6,67 % 36,67 % 50 % 66,67 % 11,11 %  38,89 % 33,33 % 

TOTAL LETRAS 52,78 % 11,11 % 36,11% 53,33% 52,38 % 20 % 4,76 % 26,66 % 42,85 % 

2º BAC 23,33 % 20 % 53,33 % 23,53 % 23,08 % 11,76 % 30,77 % 58,82 % 46,15 % 

TOTAL CMAOEV 30% 40% 30% 22,22 % 37,5 % 44,44 % 37,5 % 33,33 % 25 % 

1ºELVEA 12,5 % 37,5 % 50 % 12,5 %  37,5 %  50%  
2º ELVEA 100%   100%      
TOTAL CICLOS 36,36 % 33,33 % 45,45 % 36,36 % 37,5 % 31,82 % 37,5 % 31,82 % 25 % 

TOTAL FPB 50 % 20% 30% 50 %  20 %  30 %  
ADULTOS 27,78 % 27,78 % 44,44 % 36,36 % 20 % 18,18 % 40 % 45,45 % 40 % 

GLOBAL CENTRO 40,65 % 16,26 % 42,68 % 39,7 % 43,12 % 16,79 % 17,43 % 42,75 % 42,20 % 

Táboa 47. Variación da lingua na que participan en clase, segundo o sexo, o curso e os estudos 

Globalmente un 42,68 % dos enquisados participa na clase na lingua do profesor, 

un 40,65 % en galego e un 16,26 % en castelán. 

Para que sexa máis visual representamos en barras múltiples os resultados 

globais e por sexos: 

 

Gráfico 43. Lingua na que participan en clase. Resultados globais e segundo o sexo 

 

Non se aprecia diferenza nos resultados globais e por sexos. Pero se estudamos 

por sexos e coas opcións ciencias/humanidades hai xa pequenas diferenzas: o galego é a 
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lingua na que máis participan e as mulleres de ciencias son as que máis (a súa 

porcentaxe en castelán é 0%). 

 

 
LENDA 
GH= Global Humanidades 
GC= Global Ciencias 
HH= Global Homes Humanidades 

 
HC= Global Homes Ciencias 
MH= Global Mulleres Humanidades 
MC= Global Mulleres Ciencias 

Gráfico 44. Lingua na que participan en clase, segundo o sexo e os estudos 

 

Pregunta 15.- Indica con que afirmación estar máis de acordo: 

a. Algunhas materias deberían explicarse e estudarse sempre en galego 

b. Algunhas materias deberían explicarse e estudarse sempre en castelán. 

c. Calquera materia se pode explicar e estudar en galego ou castelán. 

 

Os resultados máis importantes están nesta táboa, globais, por sexos e por ciencias / 

humanidades: 

grupo GLOBAL a b c 
 a b c H M H M H M 
TOTAL CIENCIAS 30 % 23,33 % 56,66 % 16,67 % 50 % 22,22 % 25 % 61,11 % 50 % 

TOTAL LETRAS 22,22 % 13,88 % 63,89 % 33,33 % 14,28 % 13,33 % 14,28 % 53,33 % 71,43 % 

GLOBAL CENTRO 20,33% 14,22 % 69,92 % 16,79 % 16,51 % 14,50 % 13,76 % 67,18% 72,48% 

Táboa 48. Opinión sobre que lingua se debe utilizar na escola. Resultados globais, segundo o sexo e os estudos 
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Os resultados globais vense con máis claridade neste diagrama de sectores: 

Global

a

b

c

 
Gráfico 45. Resultados globais sobre a lingua que se debe utilizar na escola 

Mirando por sexos observamos que dá case igual ó global. A resposta maioritaria 

é a c. 

 
Gráfico 46. Variación segundo o sexo da opinión sobre a lingua que se debe utilizar na escola 

 

2.2.3. Resultados segundo os concellos 

Estudáronse os resultados nos concellos con maior representación nos alumnos 

enquisados: Ribadavia, Castrelo de Miño, Cenlle, Carballeda de Avia, Leiro, Cortegada, 

Avión e A Arnoia 

Non se estudaron todas as preguntas, só nos fixamos nos cambios xeracionais: 

estudamos en que falan os avós, os pais e os fillos, co único obxecto de comparalas. 
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RIBADAVIA 
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Táboa 49. Comparativa da lingua falada polos alumnos, polos seus pais e polos avós. Concello de Ribadavia 

 

A continuación poremos en gráficos todos os datos, onde: 

 SG= “ só galego” 

 MG= “máis en galego” 

 MC=”máis en castelán” 

 SC=”só castelán” 

 

 
Gráfico 47. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Ribadavia 
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Aquí pode resultar interesante unir as opcións de galego e castelán e facer a 

comparación entre as tres xeracións: 

 

 

Gráfico 48. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós (2). Concello de Ribadavia 
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Táboa 50. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Castrelo de Miño 
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Gráfico 49. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Castrelo de Miño 

 

Novamente sumamos as opcións e vemos os resultados: 

 

Gráfico 50. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Castrelo de Miño 

 

CENLLE 

 GLOBAL avós GLOBAL pais GLOBAL fillos 
Só galego 47,37 % 

7
8

,5
8

 
%

 

47,37 %  

6
8

,4
2

%
 26,32%  

5
2

,6
4

 
%

 

Máis en galego 31,58 % 21,05 %  26,32 %  

Máis en castelán  

1
0

,5
3

 %
 15,79 %  

3
1
,5

8
 %

 21,05 % 

4
7

,3
7

 %
 

Só castelán 10,53 % 15,79 %  26,32 %  

Outra lingua 5,26 %   
NS/NC 5,26 %   
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Gráfico 51. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Cenlle 

 

Sumando as opcións obtemos: 

 
Gráfico 52. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós (2). Concello de Cenlle 

 

CARBALLEDA DE AVIA 

 GLOBAL avós GLOBAL pais GLOBAL fillos 
Só galego 66,67 % 

9
5

,2
4

 %
 33,33 %  

9
0

,4
7

 %
 52,38 %  

9
5

,2
4

 %
 

Máis en galego 28,57 % 57,14 %  42,86 %  

Máis en castelán 4,76 % 

4
,7

6
 

%
 

 

4
,7

6
 

%
 

4,76 % 

4
,7

6
 

Só castelán  4,76 %   

Outra lingua    
NS/NC  4,76 %  

Táboa 51. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Carballeda de Avia 
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Gráfico 53. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Carballeda de Avia 

No gráfico superior vese como vai diminuíndo ó longo das tres xeracións o uso do 

galego, aínda así é o concello no que máis se fala o galego. 

Sumando as opcións podemos ver que apenas hai cambios nas tres xeracións, o 

que resulta pouco frecuente. 

 

 

Gráfico 54. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Carballeda de Avia 
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LEIRO 
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Táboa 52. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Leiro 

 

Gráfico 55. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Leiro 

Vese o aumento do uso do castelán en detrimento do galego ó longo das tres 

xeracións. Se sumamos as opcións non se aprecian estas diferenzas.  

 

 

Gráfico 56. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Leiro 
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CORTEGADA 
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Táboa 53. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Cortegada 

 

Gráfico 56. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Cortegada 

É o concello no que menos galego se fala dos que vimos. Vese moi clara a 

variación nas tres xeracións. Sumando as opcións obtemos o seguinte gráfico. 

 

Gráfico 57. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Cortegada 
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AVIÓN 
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Táboa 54. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Avión 

 

Gráfico 58. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Avión 

No gráfico non se puxo o dato dos pais no que un deles só fala castelán e o outro 

só galego. Neste concello o uso do galego é o menor dos concellos que estudamos. 

Sumamos ambas opcións e vemos os resultados no gráfico: 

 
Gráfico 59. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de Avión 
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Táboa 55. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de A Arnoia 

 

 

Gráfico 60. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de A Arnoia 

 

É clara a variación nas tres xeracións e o uso do galego é lixeiramente superior 

que en Cortegada e en Avión. Sumamos a s dúas opcións e vemos os resultados: 

 

Gráfico 61. Comparativa entre a lingua dos alumnos, dos seus pais e dos avós. Concello de A Arnoia 
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resultados cos do IGE. Pero os datos deste organismo non se nos ofrecen desagregados 

na súa análise de 2014, polo que as porcentaxes sinaladas deben considerarse como 

tendencias xerais que análises doutra índole poderían no seu caso obrigar a modificar 

en parte. 

 

 

2.3. Ambientalidade lingüística do centro 

O persoal non docente, administrativos, conserxes, persoal de limpeza, teñen o 

galego como lingua de comunicación e a súa disposición a prol do noso idioma é 

positiva en todos os casos. 

 A presenza da lingua galega na documentación administrativa, no rotulado 

do centro, nas notas informativas dos taboleiros, etc. é plena. 

 O emprego da lingua galega nas interaccións co alumnado, coas familias e 

con outras institucións é amplo. 

 O emprego da lingua galega nas interaccións co alumnado en contextos 

informais é amplo. 

 O emprego da lingua galega por parte do persoal non docente do centro é 

pleno. 

 O emprego da lingua galega na realización de actividades complementarias e 

extraescolares é pleno. 

 A dotación de fondos en galego da biblioteca é aceptable e estase mellorando 

grazas ao orzamento dedicado polo centro, procedente dos gastos de 

funcionamento. 

 A presenza da lingua galega na utilización das TIC é ampla. 

 A visibilidade das accións do ENDL é plena. 
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3. Análise e obxectivos da planificación lingüística do IES O Ribeiro 

O obxectivo da Planificación Lingüística no IES O Ribeiro é triple: 

 Que o alumnado manteña a competencia e uso do galego (a súa L1) 

 Que consolide a competencia que xa ten de seu en castelán, unha lingua moi 

presente no seu contexto. 

 Que posibilite a capacitación efectiva do alumnado nunha ou varias linguas 

estranxeiras 

As actuacións planificadoras hanse centrar no obxectivo de afianzarmos o nivel 

das dúas linguas oficiais de Galicia. Ademais, a realidade social europea na que vivimos, 

sitúanos nun espazo internacional de plurilingüismo, polo que o marco educativo debe 

estenderse a esta realidade social, posibilitando a capacitación efectiva do alumnado 

nunha ou varias linguas estranxeiras, seguindo a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, que así o establece. 

 

4. Linguas nas que se imparten as materias 

4.1. Educación secundaria obrigatoria 

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

universitario establece no artigo 7º as seguintes disposicións para a Educación 

secundaria obrigatoria: 

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas 
dúas linguas oficiais de Galicia. 

2. As materias de lingua impartiranse na lingua de referencia. 
3. 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. 

4. 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. 

 

Segundo esta norma, no IES O Ribeiro as materias impártense en galego ou 

castelán, respectando o equilibrio en cada curso: 
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1ºESO (LOMCE) 

 

3º ESO (LOMCE) 
Obrigatorias  Obrigatorias  

Xeografía e historia 3 h Xeografía e historia 3 h 

Educación Física 2 h Educación Física 2 h 

Lingua Castelá e Literatura 4 h Lingua Castelá e Literatura 3 h 

Lingua Galega e Literatura 4 h Lingua Galega e Literatura 3 h 

Matemáticas 5 h Matemáticas (acad. ou aplicadas) 4 h 

Bioloxía e xeoloxía 4 h Bioloxía e xeoloxía 2 h 

EPVeA 2 h Física e química 2 h 

2LE Francés 2 h Tecnoloxía 2 h 

Titoría 1 h Titoría 1 h 

1LE Inglés 3 h Música 2 h 

ESPECÍFICAS (cursan unha) EPVeA 2 h 

Relixión católica 1 h Inglés 3 h 

Valores éticos 1 h ESPECÍFICAS (cursan unha) 

LIBRE CONFIGURACIÓN (cursan unha) Relixión católica 1 h 

Taller de matemáticas  1 h Valores éticos 1 h 

Lingua portuguesa 1 h ESPECÍFICAS (cursan unha) 

Proxectos prácticos creativos  1 h Cultura clásica 2 h 

Xadrez 1 h 2LF Francés 2 h 

Educación financeira 1 h   

Promoción e estilos de vida saudables 1 h   

 
  

TOTAL EN GALEGO 17 TOTAL EN GALEGO 15 

Obrigatorias en galego 13 Obrigatorias en galego 11 

De opción en galego 4 De opción en galego 4 

TOTAL EN CASTELÁN 16 TOTAL EN CASTELÁN 15 

Obrigatorias en castelán 12 Obrigatorias en castelán 15 

De opción en castelán 4 De opción en castelán 0 

TOTAL EN INGLÉS  3 TOTAL EN INGLÉS  3 

TOTAL EN FRANCÉS  2 TOTAL EN FRANCÉS  2 
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CURSOS ESO (LOE) 

2º ESO 32 
H 

 4º ESO 32 
H 

CCSS, xeografía e historia 3 h CCSS, xeografía e historia 3 h 

Educación Física 2 h Educación Física 2 h 

Lingua Castelá e Literatura 3 h Lingua Castelá e Literatura 3 h 

Lingua Galega e Literatura 3 h Lingua Galega e Literatura 3 h 

1LE Inglés 3 h 1LE Inglés 3 h 

Matemáticas 4 h Educación ético-cívica 1 h 

Titoría 1h Titoría  1 h 

CC da Natureza 4 h ITINERARIO A ITINERARIO B  

2LE Francés 2 h Matemáticas B Matemáticas A 3 h 

Tecnoloxías 3 h Física e 
química 

Latín 3 h 

Música 2 h Bioloxía e xeol Informática 3 h 

OPTATIVAS (CURSAN UNHA) OPTATIVAS (CURSAN UNHA) 

Relixión católica 1 h Relixión católica 1 h 

Atención educativa 1 h Atención educativa 1 h 

 OPTATIVAS (CURSAN DÚAS)  

EPeV 3 h 

Música 3 h 

Tecnoloxía 3 h 

2LE Francés 3 h 

Cultura clásica 3h 

Obradoiro de iniciativas 
emprendedoras 

3h 

 

TOTAL EN GALEGO 13 
 TOTAL EN GALEGO 24 

Comúns en galego 8 

Comúns en galego 12 Modalidade en galego 9 

Optativas en galego 1 Optativas en galego 7 

TOTAL EN CASTELÁN 14 
TOTAL EN CASTELÁN 24 

Comúns en castelán 5 

Comúns en castelán 13 Modalidade en castelán 9 

Optativas en castelán 1 Optativas en castelán 10 

TOTAL EN INGLÉS 3 TOTAL EN INGLÉS 3 

TOTAL EN FRANCÉS 2 TOTAL EN FRANCÉS 2 
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4.2. Bacharelato 

O artigo 8º do Decreto 79/2010, do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino 

non universitario establece o seguinte para o Bacharelato: 

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. 

De acordo con esta normativa, as materias de Bacharelato impártense na lingua 

que se indica a seguir: 

1º BACHARELATO (LOMCE)  
MATERIAS COMÚNS   

Educación Física 2 h 
Filosofía  3 h 
Lingua Galega e Literatura I 3 h 
Lingua Castelá e Literatura I 3 h 
1LE Inglés 3 h 

MODALIDADE 
CIENCIAS  

MODALIDADE 
HUMANIDADES  

MODALIDADE 
CC SOCIAIS  

 

Matemáticas I Latín I Mat. Aplic. CCSS I 4 h 
Física e Química Grego I Economía 4 h 
Bioloxía e Xeoloxía Historia do Mundo 

Contemporáneo 
Historia do Mundo 
Contemporáneo 

4 h 

Debuxo Técnico I Literatura universal Literatura universal 4 h 
MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN  

Debuxo Artístico I 3 h 
2LE Francés 2 h  
Cultura científica 2 h  
Tecnoloxía Industrial I 3 h 
Linguaxe e práctica musical 3 h 
Tecnoloxías da información e da comunicación I 2 h  

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  
Ampliación de DART I  1 h  
Atelier expression orale 2 h  
Ciencias políticas 2h  
A arte relixiosa de Galicia e do Ribeiro  1h  
Antropoloxía 2 h  
 
TOTAL EN GALEGO  36 TOTAL EN CASTELÁN  34  TOTAL EN INGLÉS 3  
Obrigatorias en galego 6  Obrigatorias en castelán 5 TOTAL EN FRANCÉS 4 

Modalidade en galego 20 Modalidade en castelán 20   

Esp de opción en galego 5  Esp de opción en castelán 8   

Libre conf en galego  5 Libre conf en castelán  1    
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2º BAC (LOE) 
MATERIAS COMÚNS 
Historia da Filosofía (3h) 
Historia de España (3h) 
Lingua Galega e Literatura II (3h) 
Lingua Castelá e Literatura II (3h) 
Lingua Estranxeira Inglés (3h) 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA HUMANIDADES E CC SOCIAIS 
Materias da modalidade (cursan dúas) Materias da modalidade (cursan dúas) 
Bioloxía (4h) Economía de empresa (4h) 
Debuxo Técnico II (4h) Latín II (4h) 
Física (4h) Matemáticas aplicadas ás CCSS (4h) 
Matemáticas (4h) Xeografía (4h) 
Química (4h) Grego (4h) 

MATERIAS OPTATIVAS (CURSAN UNHA) 
CC da terra e ambientais (4h) 
Tecnoloxía industrial II (4h) 

Ética e Filosofía do Dereito(4h) 
Francés II (4 h) 

Debuxo Artístico (4h) 
Relixión (1h) 

Atención Educativa (1h) 
 
TOTAL EN GALEGO 36  

Comúns en galego 6  

Modalidade en galego 24  

Optativas en galego 6  

TOTAL EN 
CASTELÁN 

34  

Comúns en castelán 6  

Modalidade en castelán 16  

Optativas en castelán 12  

TOTAL INGLÉS 3  

TOTAL EN FRANCÉS 4  

 

4.3. Formación profesional específica 

O artigo 9º do Decreto 79/2010, do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino 

non universitario regula a Formación profesional específica e indica que: 

1. Na formación profesional específica, nas ensinanzas artísticas e nas deportivas, de grao 
medio ou superior, cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento 
de centros, establecerá 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. 

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

De acordo con estas disposicións, os módulos profesionais impártense como se 

indica na táboa seguinte: 
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CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS  
MÓDULOS 1º CURSO  36 H  
Mecanizado básico 4 
Motores 5 
Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 8 
Sistemas de transmisión e freada 7 
Sistemas de carga e arranque 8 
Formación e orientación laboral 4 
TOTAL EN GALEGO NO 1º CURSO 16 
TOTAL EN CASTELÁN NO 1º CURSO 20 
 

MÓDULOS 2º CURSO  36 H  
Sistemas auxiliares de motor 14 
Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 10 
Sistemas de seguridade confortabilidade 9 
Empresa e iniciativa emprendedora 3 
TOTAL EN GALEGO NO 2º CURSO 20 
TOTAL EN CASTELÁN NO 2º CURSO 16 
 

TOTAIS NO CICLO  72 H  
TOTAL EN GALEGO  36  
TOTAL EN CASTELÁN  36  
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CM ACEITE DE OLIVA E VIÑOS  
MÓDULOS DE 1º CURSO  36 H  
Materias primas e produtos na industria oleícola, vinícola e doutras bebidas. 13 
Extracción de aceites de oliva. 4 
Elaboración de viños. 10 
Operacións e control de almacén na industria alimentaria. 3 
Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos. 2 
Formación e orientación laboral. 4 
TOTAL EN GALEGO NO 1º CURSO 29 
TOTAL EN CASTELÁN NO 1º CURSO 7 
 

MÓDULOS DE 2º CURSO  36 H  
Principios de mantemento electromecánico. 6 
Acondicionamento de aceites de oliva. 6 
Venda e comercialización de produtos alimentarios. 4 
Elaboración doutras bebidas e derivados. 11 
Empresa e iniciativa emprendedora. 3 
Análise sensorial. 6 
TOTAL EN GALEGO NO 2º CURSO 13 
TOTAL EN CASTELÁN NO 2º CURSO 23 
 

TOTAIS NO CICLO  72 H  
TOTAL EN GALEGO  42  
TOTAL EN CASTELÁN  30  
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FP BÁSICA ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  
1º CURSO  32 H  
Comunicación e sociedade I_ LC e social 3 
Comunicación e sociedade I_LG e social 2 
Comunicación e sociedade I_ Inglés 2 
Ciencias aplicadas I 6 
Mecanizado e soldadura 6 
Amovibles 7 
Preparación de superficies 5 
Titoría 1 

TOTAL EN GALEGO NO 1º CURSO 16 
TOTAL EN CASTELÁN NO 1º CURSO 14 
TOTAL EN INGLÉS NO 1º CURSO 2 
 

2º CURSO  32 H  
Comunicación e sociedade II_ LG 2 
Comunicación e sociedade II_ LC 2 
Comunicación e sociedade II_Inglés 2 
Ciencias aplicadas II 7 
Electricidade do vehículo 7 
Mecánica do vehículo 11 
Titoría 1 

TOTAL EN GALEGO NO 2º CURSO 14 
TOTAL EN CASTELÁN NO 2º CURSO 16 
TOTAL EN INGLÉS NO 2º CURSO 2 
 

TOTAL EN GALEGO NO CICLO  30  
TOTAL EN CASTELÁN NO CICLO  30  
TOTAL EN INGLÉS NO CICLO  4  
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FP BÁSICA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
1º CURSO  32 H  
Comunicación e sociedade I_ LC e social 3 
Comunicación e sociedade I_LG e social 2 
Comunicación e sociedade I_ Inglés 2 
Ciencias aplicadas I 6 
Operacións auxiliares de almacenaxe 5 
Operacións auxiliares na industria alimentaria 5 
Elaboración de produtos alimentarios 8 
Titoría 1 

TOTAL EN GALEGO NO 1º CURSO 13 
TOTAL EN CASTELÁN NO 1º CURSO 17 
TOTAL EN INGLÉS NO 1º CURSO 2 
 

2º CURSO  32 H  
Comunicación e sociedade II_ LG e social 2 
Comunicación e sociedade II_ LC e social 2 
Comunicación e sociedade II_Inglés 2 
Ciencias aplicadas II 7 
Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentos 7 

Operacións básicas de laboratorio. 11 

Titoría 1 

TOTAL EN GALEGO NO 2º CURSO 17 
TOTAL EN CASTELÁN NO 2º CURSO 13 
TOTAL EN INGLÉS NO 2º CURSO 2 
 

TOTAL EN GALEGO NO CICLO  30 
TOTAL EN CASTELÁN NO CICLO  30  
TOTAL EN INGLÉS NO CICLO  4  
 

Ademais da distribución lingüística de módulos, cómpre subliñar que en cada 

módulo se busca garantir o dominio do vocabulario específico nas dúas linguas 

cooficiais mediante o uso de materiais didácticos en ambos os dous idiomas. 
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4.3. Educación secundaria de adultos 

O artigo 10º do Decreto 79/2010, do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino 

non universitario regula as ensinanzas de persoas adultos e establece que: 

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. 

2. A consellería competente en materia de educación establecerá un plan 
específico destinado á nova poboación inmigrante que se está a asentar en Galicia, que 
prevexa formación lingüística, coñecementos históricos e socioculturais. 

 

De acordo con esta norma, os módulos de Educación Secundaria de Adultos 

impártense como segue: 

SECUNDARIA DE ADULTOS 

ÁMBITOS MÓDULO 3 (21 H) MÓDULO 4 (21 H) 

Científico-tecnolóxico 8h 8h 

Comunicación 4h 4h 

Lingua estranxeira 2h 2h 

Social 4h 4h 

Titoría 1h 1h 

Oferta curricular 2h 2h 

 

TOTAL EN GALEGO 10 h 10 h 

TOTAL EN CASTELÁN 9 h 9 h 

TOTAL EN INGLÉS 2 h 2 h 

 

 

5. Medidas de apoio e reforzo para un correcto uso lingüístico 

escolar  

As medidas de apoio e reforzo aplícanse seguindo o Plan de Atención á 

Diversidade. Entre estas medidas, prima a adquisición da competencia lingüística e 

matemática no primeiro ciclo de ESO. Cada ano concrétanse estas medidas en función 

das necesidades do alumnado e da dispoñibilidade horaria do profesorado. 
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6. Medidas de apoio e fomento do plurilingüismo 

No IES O Ribeiro impártese inglés como primeira lingua estranxeira (obrigatoria 

en todos os cursos de ESO, BAC e FPB) e francés como segunda lingua estranxeira, 

obrigatoria nos dous primeiros cursos de ESO e optativa dende 3º ESO ata 2º BAC. 

Dende o ano 2005, os Departamentos de Inglés e Francés participan no programa 

PALE de inmersión lingüística para alumnos de ESO e Bacharelato. Cada un destes 

últimos cursos un número entre oito e dez alumnos/as de cada idioma acóllense a este 

programa. Os desprazamentos duran durante tres semanas e realízanse nos meses de 

xullo e agosto. Este programa supón una oportunidade para alumnos/as con escasos 

recursos económicos, que soen ver aumentadas as súas capacidades orais e escritas 

respecto aos seus compañeiros. 

Canto aos recursos, os departamentos de Inglés e Francés contan cadansúa aula 

específica, dotada con encerado dixital. O departamento de Inglés dispón cun taboleiro 

de moita visibilidade onde formula actividades motivadoras para os alumnos (adiviñas, 

frases feitas...) e dá publicidade ás convocatorias de intercambio ou os prazos de 

inscrición da Sección da Escola de Idiomas que se localiza no edificio Abrente do 

centro. 

Finalmente, a partida orzamentaria da Biblioteca posibilita a mellora dos fondos 

en linguas estranxeiras, sexan libros ou material audiovisual de soporte diverso. No 

Proxecto lector e no Plan de Biblioteca Anual especifícase algo máis a contribución da 

Biblioteca á adquisición da competencia lingüística. 

 

7. Uso do galego nas TIC 

O IES O Ribeiro participa no programa Abalar e, polo tanto, conta con mini 

portátiles para os alumnos de 1º e 2º de ESO e máis un ordenador na aula conectado ao 

encerado dixital. Como é coñecido, estes ordenadores veñen co software en galego e 

contribúen á normalización lingüística de todas as materias, ademais do propio ámbito 

tecnolóxico. 

Ademais, se é posible, o software que se instala nos restantes ordenadores, por 

solicitude do profesorado, adoita contar cos paquetes lingüísticos que permiten o 

intercambio de lingua e a corrección correspondente. 
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Por último, a páxina web e a aula virtual proporcionan un marco de traballo en 

galego aínda que, por suposto, os materiais que se colgan presentan variedade dende o 

punto de vista lingüístico. 

 

8. Emprego do galego nas actividades complementarias e 

extraescolares 

Coa finalidade de promover o uso do galego, o centro conta cun programa anual 

de actividades de fomento da lingua, que se integra na Programación Xeral Anual e que 

concreta os obxectivos de planificación que figuran no punto 3 deste documento. 

Ademais, todas as actividades extraescolares e a meirande parte das 

complementarias desenvólvense en galego. Isto implica, por unha banda, as 

comunicacións relacionadas coa organización da actividade (publicidade, 

comunicacións aos pais e nais, programa de viaxes, autorizacións...); pola outra banda, 

o contido propio das actividades, de natureza diversa (musical, deportiva, literaria, 

científica...). A relación destas actividades inclúese tamén na Programación Xeral Anual 

e na Memoria Xeral do curso. 

 

 


