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Despois da aprobación e publicación do novo Decreto 79/2010 , para o 

plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia que regula o uso e a 

promoción do galego no sistema educativo fíxose necesario introducir unhas 

correccións no proxecto lingüístico para adaptalo á nova lexislación. 

1. MARCO LEXISLATIVO 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

ESO na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29/06/2015). 

 Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües 

na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de 

incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües (DOG 

20/05/2011). 

 Constitución española: Art. 3,3. A riqueza das distintas modalidades 

lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de 

especial respecto e protección. 

 Estatuto de Autonomía: 

 Art. 5,1, A lingua propia de Galicia é o galego. 

 Art. 5,2, Os idiomas galego e castelán son oficiais de Galicia e todos 

teñen o dereito de os coñecer e os usar. 

 Art. 5,3, Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e 

oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os 

planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios 

necesarios para facilitar o seu coñecemento. 

 Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística: 

 Art. 1, O galego é a lingua propia de Galicia. Todos os galegos teñen 

o dereito de coñecelo e de usalo. 

 Art. 12, O galego, como lingua propia de Galicia, é tamén lingua 

oficial no ensino en todos os niveis educativos. 

 

 



 

2. CONTEXTO 

O Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe (IESP) Pedra da Aguia está 

situado na parroquia da Ponte do Porto, que pertence ao concello de 

Camariñas. O centro está galeguizado e cumpre a lei. Toda a sinalización e a 

documentación externa e interna está en galego, ao igual que a atención ao 

público e as diversas actividades que se realizan. 

Amais, o equipo directivo amosa unha predisposición positiva cara ás 

iniciativas de promoción da nosa lingua. 

A maior parte do alumnado procede do ámbito rural ou de familias mariñeiras 

de distintos lugares dun municipio, que se está abrindo ao turismo, ás 

empresas dedicadas a procesar produtos pesqueiros e ao comercio do 

encaixe artesán. En concreto, do CEIP PLURILINGÜE Ponte do Porto e do 

CEIP Areal. 

A nivel lingüístico, presenta as características propias da Costa da Morte: uso 

predominante do galego, incluso no alumnado foráneo, dentro dun proceso 

moi marcado de evolución fonética (seseo, gheada, despalatalización da 

fricativa palatal e aspiración de /s/ implosiva); presenza excesiva de 

castelanismos, ausencia dun nivel culto e escasa conciencia das 

peculiaridades dialectais. 

Atendendo a estas tres necesidades: suprimir os castelanismos, dotar dunha 

expresión formal e crear unha conciencia da realidade dialectal, deseñáronse 

nesta programación determinadas actividades.  



3. DISTRIBUCIÓN LINGÜÍSTICA CURRICULAR. 

 

De acordo coa normativa disposto no decreto 79/2010 en educación 

secundaria obrigatoria cómpre indicar o seguinte. 

a) Impartiranse en galego as materias de Ciencias sociais, Xeografía 

e historia (agás en 4º ESO que se imparte en inglés) , Ciencias da 

natureza e Bioloxía e xeoloxía, e en castelán as materias de 

Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química. 

b) Cada centro educativo 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 semanas, 

sen prexuízo do disposto sobre a impartición de materias en linguas 

estranxeiras. 

c) Os materiais e libros de texto das materias impartidas en galego, en 

castelán e en inglés estarán redactados na lingua en que se imparta a 

materia. 

 

 

En relación ao mencionado anteriormente a distribución de horas de 

lingua galega e castelán nos diferentes cursos queda establecida da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º ESO 

MATERIA HORAS AGORA 

Ciencias da Natureza 4 Galego 

1ª Ling. Estranx. Inglés 3 Inglés 

2ª Ling. Estranx. Francés 2 Francés 

Ciencias Sociais 3 Galego 

Educación Física 2 Castelán 

Lingua Castelá 4 Castelán 

Lingua Galega 4 Galego 

Matemáticas 4 Castelán 

Educación Plástica e Visual 2 Inglés 

Oratoria 1 Castelán 

Relixión/ Valores éticos 2 Galego 

Programación 1 Galego 

Exención de francés 2 Castelán 

 

TOTAL: GALEGO 14 CASTELÁN 13 INGLÉS 5 FRANCÉS 2 

  

2º ESO 

MATERIA HORAS AGORA 

Física e química 3 Castelán 

1ª Ling. Estranx. Inglés 3 Inglés 

2ª Ling. Estranx. Francés 2 Francés 

Xeografía e historia 3 Galego 

Educación Física 2 Galego 

Promoción de estilos de vida 2 Inglés 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Lingua Galega 3 Galego 

Matemáticas 4 Castelán 

Música 2 Galego 

Relixión/Valores éticos 1 Galego 

Tecnoloxía 3 Castelán 

Exención de francés 2 Galego 

 

TOTAL 15 GALEGO 13 CASTELÁN 5 INGLÉS 5 FRANCÉS 2 



3º ESO 

 

MATERIA HORAS AGORA 

Bioloxía  e  Xeoloxía 2 Galego 

1ª Ling.Estranx. Inglés 3 Inglés 

2ª Ling.Estranx. Francés 2 Francés 

Xeografía e historia 3 Galego 

Educación Física 2 Castelán 

Educación Plástica e Visual 2 Inglés 

Física e química 2 Castelán 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Lingua Galega 3 Galego 

Matemáticas 4 Castelán 

Música 2 Galego 

Cultura Clásica (optativa) 2 Galego 

Relixión/Valores éticos 1 Galego 

Tecnoloxía 2 Castelán 

 

TOTAL: GALEGO 13 CASTELÁN 13  INGLÉS 5  FRANCÉS 2
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4º ESO 

MATERIA HORAS AGORA 

Bioloxía e Xeoloxía 3 Galego 

1ª Ling. Estranx. Inglés 3 Inglés 

2ª ling. Estranx. Francés 3 Francés 

Xeografía e historia 3 Inglés 

Educación Física 2 Galego 

Educación Plástica e Visual 3 Castelán 

Física e química 3 Castelán 

TIC 3 Galego 

Latín 3 Galego 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Lingua Galega 3 Galego 

Matemáticas 3 Castelán 

Música 3 Galego 

Relixión/Valores éticos 1 Galego 

IAE 3 Galego 

CAP 3 Castelán 

Economía 3 Castelán 

 

TOTAL: GALEGO 21 CASTELÁN 18 INGLÉS 3 FRANCÉS 3 

 

 



8 
 

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO NON TEÑA 

SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON 

APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE LLE IMPARTEN. 

 

4.1. REQUISITOS PARA A EXENCIÓN DO GALEGO E DURACIÓN 

 

Artigo 18º.-Exención da cualificación das probas  de lingua galega. 

 

1. O alumnado que se incorpore ao sistema educativo de Galicia en 

educación secundaria obrigatoria procedente doutras comunidades 

autónomas ou dun país estranxeiro, poderá  obter unha exención 

temporal da cualificación das probas de avaliación da materia de lingua  

galega durante un máximo de dous cursos escolares. 

 

2. A exención suporá a consignación de exento nosdocumentos 

oficiais de avaliación do alumnado. 

 

3. O alumnado terá que asistir ás aulas como medio de integración 

lingüística e coa finalidade de que co seu esforzo persoal, con 

materiais didácticos específicos e cunha axuda continua do seu 

profesorado poida ter, ao remate do prazo da exención, un dominio 

adecuado da lingua galega e seguir as ensinanzas propias do nivel en 

que estea ou vaia matricularse en igualdade de condicións ca os 

demais compañeiros/as de clase. 

 

4. O incumprimento por parte do alumno do establecido no punto anterior 

determinará, logo dos informes pertinentes e oído o interesado e, se é 

o caso, pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumno/a, a 

revogación da exención. 

 

5. Tanto a revogación como a denegación da exención producirán como 

efecto a obriga para o alumnado de ser cualificado nas avaliacións 

parciais e finais ao final do curso en que se atopa. 
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6. Nos respectivos documentos oficiais de avaliación farase constar a 

exención concedida e, se é o caso, a posible revogación e a conseguinte 

cualificación. 

 

Artigo 19º.-Solicitudes de exención. 

 

1. A exención solicitarase para cada ano académico de 

permanencia na Comunidade Autónoma de Galicia e os seus 

efectos limitaranse ao citado ano, sen que se poidan  conceder 

máis de dous cursos escolares consecutivos, conforme o previsto 

no artigo anterior deste decreto. 

 

2. As solicitudes de exencións dirixiranse aos directores/as dos 

centros. Os centros docentes públicos dependentes da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria resolverán sobre a súa 

concesión ou denegación no prazo máximo de dez días hábiles, 

contados a partir da presentación da documentación completa. 

 

3. A resolución da dirección do centro docente público poderá ser 

impugnada mediante recurso de alzada, no prazo dun mes, perante o xefe 

territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

 

4.2. MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO QUE NON TEÑA 

SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON 

APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE LLE IMPARTEN. 

 

Elaboraranse materiais didácticos diversos que garantan a adquisición paulatina dun 

nivel aceptable de coñecemento das novas linguas: facilitar material complementario 

adaptado as dificultades do alumno/a. 
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Crearase unha comisión que valorará o aproveitamento da aprendizaxe da lengua 

por parte do alumnado afectado, así como a súa actitude, aproveitamento e nivel de 

competencia adquirido. 

Elaboración dunha guía de léxico esencial dende todas as lenguas(galego, castelán, 

inglés e francés). 

Posibilidade de facer intercambios lingüísticos con outros institutos de outras zonas. 

Emprego de textos comparativos en distintas linguas con referencia  ao mesmo 

tema. Emprego das diferentes lenguas en aspectos máis lúdicos do proceso ensino- 

aprendizaxe. 

 

 

5. OS OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN DESEÑADAS POLO 

CENTRO PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA. 

 

5.1. OS OBXECTIVOS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA. 

 

- Promover o uso normal da lengua galega en todos os ámbitos da actividade 

educativa e favorecer a competencia lingüística plena nos diferentes sectores que 

integran a vida escolar. 

- Normalizar e mellorar o uso da lengua, asegurando a súa presenza nas 

materias establecidas. 

- Desenvolver actitudes favorables en prol da nosa lengua e da nosa cultura. 

Así mesmo procurar dotar os diferentes membros da comunidade educativa de 

actitudes favorables ante o proceso de normalización. 

- Dotar a biblioteca escolar dun fondo bibliográfico, audiovisual e tecnológico 

en galego que permita dar resposta ás necesidades de información que demanda a 

sociedade actual. 

- Favorecer o coñecemento da realidade galega no seu conxunto e en 

particular a realidade máis próxima: a arquitectura, a música, a arte, os modos de 

produción. 
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5.2. MEDIDAS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA. 

 

- Realizar campañas de sensibilización que favorezan o emprego da lengua galega 

como lengua de contacto oral e escrito habitual entre o profesorado, o alumnado 

e as familias, que promovan a análise dos prexuízos existentes sobre a lengua 

galega e mellaren a súa valoración para seguir avanzando no proceso de 

normalización lingüística do centro. 

- Manter informada á comunidade educativa dos obxectivos lingüísticos do centro, 

dos seus fundamentos e do valor da presenza da lengua galega no sistema 

educativo. 

- Facilitar información sobre materiais e recursos existentes en galego, sobre 

cursos de formación e outras actividades que favorezan a competencia lingüística 

do profesorado, do alumnado e do demais persoal do centro. 

- Coidar do cumplimento da normativa vixente sobre normalización 

lingüística e adoptar as medidas correctoras que sexan precisas. 

- Intercambiar experiencias normalizadotas con outros centros e entidades 

e colaborar con eles na organización de actividades conxuntas. 

- Actualizar periódicamente a diagnose da situación da lengua galega no 

contorno do centro mediante a aplicación de enquisas e a elaboración de 

conclusión que nos sirvan como punto de partida 1 vez ao ano. 

- Desenvolver proxectos e organizar actividades que permitan un mellor 

coñecemento da historia, cultura e realidade máis próxima e da realidade 

galega. 

- Promover plans de lectura mediante técnicas de animación e outras 

actividades en colaboración coa biblioteca do centro. 

- Incorporar o galego ás novas tecnologías conseguindo novos espazos 

de uso relacionados cos intereses do alumnado. 

- Demandar da Administración a creación de novos materiais que faciliten o 

proceso normalizador, sobre todo no eido audiovisual e informático e a 

formación que favoreza a competencia lingüística do profesorado. 

 

A última revisión e aprobación foi no Claustro e Consello Escolar do 6 de maio 

de 2021. 

 


