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1 OBXECTIVOS 

 

a. Garantir a adquisición dunha competencia en igualdade da Lingua 
Galega e da Lingua Castelá como linguas oficiais de Galicia  

b. Garantir o máximo equilibrio posible tanto nas horas semanais 
como nas materias impartida nas dúas linguas oficiais. 

c. Promover o uso normal e a dinamización da Lingua Galega, 
oralmente e por escrito, para favorecer un cambio de tendencia 
na súa consideración social e afectiva. 

d. Conseguir a implicación das familias na promoción e 
consideración social da Lingua Galega 

e. Evitar calquera discriminación por razón da lingua 

 

f. Mellorar o dominio das linguas estranxeiras  

 
  



2 CURRÍCULO INTEGRADO DAS LINGUAS 
 

A) MEDIDAS ADOPTADAS 

 

1. CRITERIOS METODOLÓXICOS COMÚNS 

1.1. .Actuacións dos Departamentos relacionadas coa documentación 

 Todos os Departamentos deben: 

1.1.1. Incluír entre os seus criterios de ensinanza e aprendizaxe a 

corrección lingüística, que abrangue os seguintes aspectos:  

 Respecto polas normas ortográficas. 

 Atención ó uso apropiado do léxico e das normas gramaticais 

no discurso oral e escrito. 

 Presentación limpa e ordenada dos escritos. 

1.1.2. Nas programacións didácticas, prestar atención ó apartado 

“Accións de contribución ó Plan Lector” aportando medidas e 

accións específicas en cada materia. 

1.1.3. Para a elaboración do PAL, proporcionar o deseño de actividades 

e medidas de contribución á lectura deseñadas polos 

departamentos en cada curso escolar. 

1.2. Actuacións dos Departamentos relacionadas co desenrolo das clases 

En todas as clases é posible: 

1.2.1. Poñer en valor a práctica da lectura comprensiva de textos 

relacionados con cada materia en particular, co que se favorece a 

mellora da competencia lingüística en xeral. 

1.2.2. Prestarlle atención ós contidos propios de cada asignatura, 

respectando as normas básicas de selección, de organización da 

información e da redacción escrita. 

1.2.3. Potenciar o emprego do dicionario de aula cada vez que aparezan 

termos descoñecidos. 



1.2.4. Facer propostas lectoras voluntarias relacionadas coas distintas 

materias do currículo. 

1.2.5. Crear situacións de aprendizaxe que esixan o esforzo de 

comprensión, de emprego e de valoración da lingua galega e das 

linguas en xeral. 

1.2.6. Tratamento transversal da expresión oral e escrita, a comprensión 

lectora… 

1.2.7. Dar prioridade á comprensión e expresión oral. 

1.2.8. Optar por metodoloxías contextualizadas e activas de aprendizaxe 

1.2.9. Potenciar o traballo en equipo.  
1.2.10. Dar pautas ao alumnado para a presentación de caderno, traballos 

e exames (boli azul ou negro, nin lapis nin corrector; deixar marxes, 

orde e limpeza…) 

 

Estas prácticas interdisciplinares axudarán a garantir: 

 Que o alumnado que ten o galego como lingua habitual a siga 

empregando e acade unha competencia plena na mesma. 

 Que o alumnado que ten o castelán como lingua habitual adquira 

suficiente competencia en galego e perfeccione a do resto dos idiomas 

para poder empregalos con corrección en calquer situación de 

comunicación. 

 Que sexan conscientes da importancia da adquisición dunha boa 

competencia lingüística para mellorar en todas as materias e no seu 

desenrolo xeral como persoas. 

Valoración: 

 Dende as distintas materias, porase en coñecemento de todos a 

evolución do alumnado nestas destrezas. Farase do seguinte xeito: 

- Nas avaliacións, a través de comentarios específicos de cada 

materia sobre este aspecto. 

- Nos informes de titoría, para coñecemento dos pais. 



 Será decisión interna de cada departamento en qué medida afectarán 

estas consideracións á calificación de cada materia en cuestión.  

 

2. ACORDOS SOBRE A TERMINOLOXÍA QUE SE VAI EMPREGAR 

Unificar a terminoloxía empregada nas diferentes linguas, tendo en conta 

que a homoxeneización non sempre é posible, pois as linguas teñen 

estruturas propias (ademais, o alumnado debe coñecer as distintas 

denominacións existentes). 

 

3. TRATAMENTO QUE SE LLE DARÁ ÓS CONTIDOS, CRITERIOS E 
ESTÁNDARES DAS MATERIAS LINGÜÍSTICAS PARA EVITAR 
REPETICIÓNS DOS ASPECTOS COMÚNS 

Ó elaborar as programacións didácticas, os departamentos de linguas 

periodizarán a materia de xeito coordinado. 

Independentemente doutros apartados, na distribución dos contidos 

gramaticais, farase un reparto equilibrado e consensuado para que, con menos 

esforzo e de xeito máis eficaz, o alumnado adquira competencia plena en todas 

as linguas. 

 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Deberían ser similares, común e consensuados: observación directa do labor 

desenvolvido polo alumnado, producións escritas, exposicións orais, probas 

escritas, probas de comprensión oral… 

  



2 ACTIVIDADES PERMANENTES DE FOMENTO DA 
LINGUA GALEGA. 

 

GRUPO ESTABLE DE TRABALLO CON ALUMNADO 

IMPLICADO. 

 

Temporización: todo o curso  

Profesorado implicado: EDLG. 

Destinatarios: Todo o alumnado.  

Material: Espazo para as reunións e material informático  

Descrición: É importante asegurar a continuidade dun grupo estable de 
traballo, integrado pola parte do alumnado máis activa e comprometida co 
galego. Evidentemente, haberá renovacións, posto que algúns integrantes 
marcharán e incorporarase alumnado novo pero sempre é unha garantía que 
permaneza unha parte deste grupo, como referente. Haberá algúns encontros 
ao comezo, pero o groso da comunicación entre o grupo realizarase a través do 
correo electrónico. Entre os principais cometidos deste grupo: suxerir 
actividades, facer unha tarefa de difusión das actividades entre o alumnado, 
participar na proposta de temas e na redacción de textos para a revista do 
EDLG,…  

 

  



 

BLOG DO EDLG 

 

Temporización: todo o curso  

Profesorado implicado: EDLG 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa  

Material: informático  

Descrición: O blog do EDLG debe manterse como principal instrumento para 
difundir as actividades do EDLG e calquera outra actividade coordinada por este 
ou que utilice como lingua vehicular o galego. É unha plataforma idónea tanto 
para animar ao alumnado a participar en actividades como concursos, festivais, 
revista,… como para amosar a toda a comunidade educativa o resultado dos 
mesmos. 

 

 

  



 

TWITTER DO EDLG 

 

Temporización: todo o curso  

Profesorado implicado: EDLG 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa  

Material: informático  

Descrición: No contexto actual semella imprescindible o uso das redes sociais 
se queremos que o galego teña unha presenza real nas nosas vidas e, en 
particular, nas do alumnado. É por isto que queremos manter activa a conta do 
EDLG creada en Twitter. Nesta rede social imos dando conta das actividades 
propostas polo EDLG para a participación da comunidade educativa (concursos, 
reunións, propostas,…), as actividades xerais do noso centro nas que 
procuramos que o galego sexa sempre a lingua vehicular (celebracións, 
festivais,…), noticias do mundo da cultura galega que atinxen máis de preto ao 
noso centro ou comunidade (exposicións, conmemoracións…), pois sendo un 
centro de ensino de tan longa tradición convértese en ocasións en escenario e 
mesmo protagonista de certos eventos culturais. Gústanos tamén prestar 
atención ás novas que fan referencia á presenza do galego como unha lingua 
máis que tentamos teña o seu espazo nun mundo globalizado (presenza de 
temas galegos no panorama musical, de obras literarias en galego que se dan a 
coñecer fóra das nosas fronteiras, ou obras do audiovisual que merecen 
recoñecementos tanto aquí como fóra,…). Tratamos de fomentar que o 
alumnado estea atento tanto a recepción das novas como a difusión das 
mesmas nesta rede social, é dicir, que sexan elas e eles quen nos suxiran 
tamén que eventos paga a pena difundir. 

 

 

 

 

  



EDICIÓN DA REVISTA RAÑOLAS. 

 

Temporización: terceiro trimestre  

Profesorado implicado: Dpto. de L.Galega e EDLG. 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa  

Material: informático, servizo e material de impresión.  

Descrición: a revista Rañolas conta cunha longa tradición no noso centro. 
Aspiramos a que dita tradición non desapareza, polo valor que esta ten para 
amosar as actividades levadas a cabo durante o ano, as inquedanzas do noso 
alumnado e as súas preferencias de ocio, deportivas, lectoras, as reflexións do 
profesorado sobre aspectos da vida académica ou temas transversais,… 
Ademais habería que subliñar o gran valor normalizador que ten a revista, onde 
aspiramos a que apareza reflectido un abano temático o máis aberto posible: 
arte, literatura, cine, ciencia, tradución, creación, videoxogos, tecnoloxía, 
experiencias vividas no noso centro durante o ano académico,… 

 

 

 

 

 

 

  



ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN COA BIBLIOTECA 

 

Temporización: todo o ano  

Profesorado implicado: Biblioteca e EDLG. 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa  

Material: informático, fondos da Biblioteca.  

Descrición: a actividade desenvolvida polo grupo de traballo da biblioteca do 
noso IES é a principal referencia que ten o noso alumnado no referente ao 
fomento da lectura. É por isto que o EDLG debe cooperar coa Biblioteca tanto 
na difusión das iniciativas que parten desta, como na proposta de que outras 
actividades atopen a súa pegada na dinamización da Biblioteca, xa que é un 
punto de reunión, estudo e información, vital e diario para unha gran parte do 
alumnado. Entre as actividades máis salientables: 

 Semana da filosofía. 
 Escolma de libros mensual. 
 Día da Paz. 
 Recoméndame un libro. 
 Día de Rosalía. 
 Día do libro 
 Día das letras galegas. 
 A ciencia máis divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CO DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 



 

Temporización: todo o ano  

Profesorado implicado: Dpto. de Ed.Plástica e Visual, EDLG. 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.  

Material: material para debuxo e pintura, informático, servizos e material de 
impresión.  

Descrición: a colaboración co Dpto. de Ed.Plástica e Visual permítenos facer 
chegar o galego en soportes visuais máis atractivos e facer visible a nosa lingua 
a carón da estética da imaxe. Por iso é importante consolidar concursos como o 
Outono fotográfico, exposición de carteis sobre Rosalía, ou deseño de cartelería 
para datas sinaladas como Nadal, Samaín, … puidendo facer partícipe de ditos 
carteis, tarxetas de felicitación,… ao comercio local e ás familias.  

 

 

 

  



CELEBRACIÓN DO DÍA DE ROSALÍA. 

 

Temporización: 22 de febreiro  

Profesorado implicado: Dpto. de Lingua Galega, Biblioteca, Dpto. de 
Ed.Plástica e Visual, EDLG. 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.  

Material: material para debuxo e pintura, informático, servizos e material de 
impresión.  

Descrición: En colaboración co Departamento de L.Galega, a Biblioteca e o 
Dpto. de Ed. Plástica e Visual, debemos continuar a celebrar o día do 
nacemento da autora de Follas Novas, pola súa dimensión como defensora da 
nosa lingua, a súa recoñecida calidade literaria, como precursora dun discurso 
de xénero emancipador,… Entre as actividades: carteis que elaborará o 
alumnado de Ed.Plástica, lectura de poemas da autora, manifesto,… 

 

 

 

  



CELEBRACIÓN DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS. 

 

Temporización: Maio  

Profesorado implicado: Dpto. de Lingua Galega, Biblioteca e EDLG. 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.  

Material: papel, material informático.  

Descrición: O 17 de maio é unha data ineludible se queremos reivindicar o 
galego como lingua de cultura, que conta non só cunha longa tradición literaria, 
senón con moito presente e futuro. Pensando nese futuro, debemos achegar ao 
alumnado á familiaridade coas figuras máis senlleiras da nosa literatura e tamén 
é imprescindible achegalos á propia creación literaria. Por iso, ademais de 
difundir a figura á que se lle dedica ese ano esta celebración é importante facer 
algún concurso de creación literaria: microrrelato, poesía, lemas…  

 

 

 

 

 

 

 

  



CELEBRACIÓNS PROPIAS DO NOSO ENTORNO. 

 

Temporización: ao longo do curso.  

Profesorado implicado: Dpto. de Lingua Galega, Biblioteca, Vicedirección e 
EDLG. 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.  

Material: material informático, papel.  

Descrición: É importante preservar festividades que veñen vencelladas ao uso 
do galego, por tratarse de celebracións tradicionais do noso entorno. Entre 
estas: 

 Samaín. 
 Magosto. 
 Entroido. 
 Os maios e as coplas. 

 

 

 

  



OUTRAS CELEBRACIÓNS E FESTIVAIS. 

 

Temporización: ao longo do curso.  

Profesorado implicado: Vicedirección, EDLG. 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.  

Material: material informático, papel.  

Descrición: Certas celebracións máis universalizadas, pero moi significativas 
no devir do curso académico, é importante que sigan a usar como lingua 
vehicular o galego. Se ben a súa organización pode non depender do EDLG, é 
importante que este preste o seu apoio e se comprometa coa súa difusión ao 
ser actividades moi significativas para o alumnado. O desenvolvemento das 
mesmas en galego é, sen dúbida, un síntoma do compromiso coa lingua no 
noso centro e unha ferramenta moi importante para a normalización da mesma.  

 Festival de Nadal. 
 Festival de Fin de curso. 

 

 

 

  



ENQUISAS ANUAIS SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

Temporización: inicio/final de curso  

Profesorado implicado: EDLG, equipo directivo 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa  

Material: informático,  

Descrición:  

Serán deseñadas acorde a criterios científicos e realizadas a través de 
aplicacións informáticas. Os seus resultados serán analizados e servirán de 
base para a realización do proxecto de fomento do uso do galego e da Addenda 
Anual ao PLC 

 

 

  



4 DISTRIBUCIÓN LINGÜÍSTICA CURRICULAR 
Curso: 1º ESO 

 

Asignaturas Número de 
horas 

 
GALEGO 

 
CASTELÁN 

Bioloxía e Xeoloxía bilingüe 4   

Bioloxía e Xeoloxía non 
bilingüe 4 4  

Educación Física 3 3  

Educación Plástica, visual e 
audiovisual 2 

 2 

Lingua Castelá e Literatura 4  4 

Matemáticas 5  5 

Xeografía e Historia 3 3  

1ª Lingua extranxeira: Francés 3   

1ª Lingua extranxeira: Inglés 3   

2ª Lingua extranxeira: Francés 2   

2ª Lingua extranxeira: Inglés 2   

Valores éticos 1 1  

Relixión 1 1  

Titoría 1  1 

TOTAIS  12 12 
 

  



 

Curso: 2º ESO 

 

Asignaturas Número de 
horas 

 
GALEGO 

 
CASTELÁN 

Física e Química 3  3 

Xeografía e Historia 3 3  

Educación Física 2 2  

Lingua Castelá e Literatura 3 
 3 

Linglua Galega e Literatura 3 3  

Matemáticas 5  5 

Música 2 2  

Tecnoloxía 3  3 

1ª Linlgua extraxeira: 
Francés 4   

1ª Lingua extranxeira: 
Inglés 4   

2ª Lingua extranxeira: 
Francés 2   

2ª Lingua extranxeira: 
Inglés 2   

Valores éticos 1 1  

Relixión 1 1  

Titoría 1 1  

TOTAIS  13 14 
 

  



 

Curso: 3º ESO 
 

Asignaturas Número de 
horas 

 
GALEGO 

 
CASTELÁN 

Bioloxía e Xeoloxía 2 2  

Educación Física 2 2  

Educación Plástica, Visual 
e audiovisual 2  2 

Física e Química 2  2 

Lingua Castelá e Literatura 3 
 3 

Linglua Galega e Literatura 3 3  

Matemáticas Orientadas as 
Ensinanzas académicas 
bilingües 

4 
  

Matemáticas Orientadas as 
Ensinanzas académicas 
non bilingües 

4 
 4 

Matemáticas Orientadas as 
Ensinanzas aplicadas 4  4 

Música 2 2  

Tecnoloxía 2  2 

Xeografía e Historia 3 3  

1ª Linlgua extraxeira: 
Francés 3   

1ª Lingua extranxeira: 
Inglés 3   

2ª Lingua extranxeira: 
Francés 2   

2ª Lingua extranxeira: 
Inglés 2   

Cultura Clásica 2 2  

Valores éticos 1 1  

Relixión 1 1  

Titoría 1 1  

TOTAIS  17 17 
 

  



 

Curso: 4º ESO 
 

Asignaturas Número de 
horas 

 
GALEGO 

 
CASTELÁN 

Lingua Galega e Literatura 3 3  

Lingua Castelá e Literatura 3  3 

1ª Lingua Extranxeira: 
Francés 3   

1ª Lingua Extranxeira: 
Inglés 3   

Xeografía e Historia 3 
3  

Educación Física 2  2 

Relixión 1 1  

Valores Éticos 1 1  

Matemáticas Orientadas ás 
Ensinanzas Académicas 
Bilingüe 

4 
  

Matemáticas Orientadas ás 
Ensinanzas Académicas 
non Bilingüe 

4 
 4 

Matemáticas Orientas ás 
Ensinanzas Aplicadas 4  4 

Física e Química 3  3 

Bioloxía e Xeoloxía 3 3  

Latín 3  3 

Economía 3 3  

Tecnoloxía Bilingüe 3   

Tecnoloxía non Bilingüe 3  3 

Ciencias aplicadas ás 
actividades profesionais 3 3  

Iniciación á actividade 
emprendedora e 
empresarial 

3 
3  

Cultura Científica 3 3  

Cultura Clásica 3  3 

Educación plástica visual e 
audiovisual 3  3 



Filosofía 3 3  

Música 3 3  

2ª Lingua extranxeira 3   

Tecnoloxías da Información 
e a Comunicación 3  3 

Titoría 1 1  

TOTAL  30 31 

 

  



 

Curso: 1º BAC 

 
Asignaturas TIPO Idioma 

Lingua Galega e Literatura LCAO G 
Lingua Castelá e Literatura T C 
1ª Lingua Extranxeira: Francés T  
1ª Lingua Extranxeira: Inglés T  

Filosofía T G 

Matemáticas Bilingües T  
Matemáticas non Bilingües T C 
Física e Química T C 
Bioloxía e Xeoloxía T G 
Debuxo Técnico I T G 
Matemáticas aplicadas ás CCSS I T C 
Economía T C 
Historia do Mundo Contemporáneo T G 
Literatura Universal T G 
Latín I T G 
Grego I T C 
Educación Física ES C 

Cultura Científica ES G 
TIC I ES C 
Linguaxe e práctica musical I ES G 
2ª Lingua Extranxeira: Francés ES  
2ª Lingua Extranxeira: Inglés ES  

Tecnoloxía Industrial I ES C 
Relixión ES G 
Antropoloxía LCA G 
Robótica LCA C 
OCOE LCC G 

TRONCAIS: 6 GALEGO 6 CASTELÁN 

ESPECÍFICAS: 3 GALEGO, 3 CASTELÁN 

LCA: 1 GALEGO, 1 CASTELÁN 
  



 

Curso: 2º BAC 
 

Asignaturas TIPO Idioma 
1º Idioma extranxeiro: Francés II T  

1º Idioma extranxeiro: Inglés II T  

Historia de España T G 

Lingua Castelá e Literatura II T C 

Matemáticas Bilingües T  

Matemáticas non Bilingües T C 

Física T C 

Química T C 

Bioloxía T G 

Xeoloxía T G 

Debuxo Técnico II T C 

Economía de Empresa T C 

Historia da Filosofía T G 

Matemáticas aplicadas as Ciencias 
Sociais II T C 

Xeografía T G 

Latín II T G 

Grego II T C 

Historia da Arte T G 

Lingua Galega e Literatura II LCAO 
G 

Oratoria LCC G 

Relixión E G 

Psicoloxía E G 

2º Idioma: Francés II E  

2º Idioma: Ingés II E  

TIC II E C 

Tecnoloxía Industrial II E C 

Fundamentos de Administración e 
Xestión E C 



Ética e Filosofía do D. E G 

Ciencias da Terra e M. E G 

Electrotecnia LCA C 

Métodos Estatísticos LCA C 

Filosofía da Ciencia e T. LCA G 

Xeografía e Historia de Galicia LCA G 

 

TRONCAIS: 7 GALEGO 8 CASTELÁN 

ESPECÍFICAS: 4 GALEGO 3 CASTELÁN 

LCA: 2 GALEGO 2 CASTELÁN 

 


