
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

IES PEDREGAL DE IRIMIA 

 

MEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CURSO 2020-2021 

 

 



1. Modificación na impartición de materias en linguas estranxeiras e información 

sobre os cambios aprobados polo centro. 
 

 Para o actual curso académico de 2020-2021 o reparto das materias segundo a 

lingua empregada é o seguinte: 

ESO 

 

PRIMEIRO ESO 

GALEGO (7+4=11) CASTELÁN (5+5=10) 

LINGUA GALEGA                                4 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA                   4                   

XEOGRAFÍA E HISTORIA                 3 

OBRADOIRO DE MÚSICA                 1                                                                        

RELIXIÓN                                              1 

EPV                                                          2 

 

LINGUA CASTELÁ                                4 

MATEMÁTICAS                                     5 

EF                                                               2 

ITI                                                              1 

VALORES ÉTICOS                                1 

 TITORÍA                                                 1 

                                                      

O reparto faise deste xeito porque nas materias asignadas no decreto 7 horas 

corresponden ao galego (azul) e 5 ao castelán (amarelo). 

 

SEGUNDO ESO 

GALEGO (3+7=10) CASTELÁN (11+2=13) 

LINGUA GALEGA                                2 

XEOGRAFÍA E HISTORIA                 3  

MÚSICA                                                  2 

APROV RECURSOS MED NAT         1 

CONSUMO RESPONSABLE               1 

VALORES ÉTICOS                              1 

TITORÍA                                                 1 

RELIXIÓN                                              1                                   

LINGUA CASTELÁ                                3 

MATEMÁTICAS                                     5 

TECNOLOXÍA                                        3 

FISICA E QUÍMICA                               3  

EF                                                               2     

O reparto faise deste xeito porque nas materias asignadas no decreto 3 horas 

corresponden ao galego (azul) e 11 ao castelán (amarelo). 

 

 

TERCEIRO ESO 

GALEGO (5+7=12) CASTELÁN (8+4=12) 

LINGUA GALEGA                                3 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA                   2 

XEOGRAFÍA E HISTORIA                 3 

MÚSICA                                                  2 

CULTURA CLÁSICA                           2 

RELIXIÓN                                              1 

EPV                                                          2 

                                                                    

LINGUA CASTELÁ                                3 

MATEMÁTICAS                                     4 

TECNOLOXÍA                                        2 

FÍSICA E QUÍMICA                               2 

EF                                                               2 

VALORES ÉTICOS                                1 

TITORÍA                                                  1              

 

 

O reparto faise deste xeito porque nas materias asignadas no decreto 5 horas 

corresponden ó galego (azul) e 8 ó castelán (amarelo). 

 

 

 

 

 



CUARTO ESO 

GALEGO (6+11=17) CASTELÁN (10+6=16) 

LINGUA GALEGA                                3 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA                   3 

XEOGRAFÍA E HISTORIA                 3 

MÚSICA                                                  3 

VALORES ÉTICOS                              1 

LATÍN                                                     3 

EPV                                                          3 

RELIXIÓN                                              1 

LINGUA CASTELÁ                                3 

MATEMÁTICAS                                     4 

FÍSICA E QUÍMICA                               3 

TIC                                                             3 

ECONOMÍA                                             3     

EF                                                               2 

TITORÍA                                                  1 

 

 

O reparto faise deste xeito porque nas materias asignadas no decreto 6 horas 

corresponden ó galego (azul) e 10 ó castelán (amarelo). (Este ano non se imparte 

Tecnoloxía, serían 3 horas en castelán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACHARELATO 

 
PRIMEIRO BAC 

 

MATERIAS COMÚNS 

GALEGO (3) CASTELÁN (2) 

LINGUA GALEGA                               3 

FILOSOFÍA                                            3 

LINGUA CASTELÁ                                3 

EF                                                               2 

 

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN 

CIENCIAS  HUMANIDADES  

GALEGO (8) CASTELÁN (8) GALEGO (8) CASTELÁN (8) 

BIO                      4 

FÍS. E QUÍ.         4 

MAT                     4 

DEBUXO T         4 

HISTORIA           4 

LATÍN                  4    

MAT. AP              4 

ECONOMÍA        4 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

GALEGO (7) CASTELÁN (6) 

LINGUAXE E PRÁCT. MUSIC.          3 

RELIXIÓN                                              1 

DEBUXO ARTÍSTICO                         3                                            

   

TECNOLOXÍA IND.                               3 

TIC                                                             2 

CINE E VALORES                                  1 

 

 

SEGUNDO BAC 

 

MATERIAS COMÚNS 

GALEGO (3) CASTELÁN 

LINGUA GALEGA                                3 

HISTORIA DE ESPAÑA                      3 

LINGUA CASTELÁ                                3 

 

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN 

CIENCIAS HUMANIDADES 

GALEGO (8) CASTELÁN (8) GALEGO (8) CASTELÁN (12) 

BIOLOXÍA         4                  

QUÍMICA           4 

MAT II                4 

FÍSICA                4  

XEOGRAFÍA     4             

Hª FILOSOFÍA   4  

ECONOMÍA         4  

MAT. AP.              4 

LATÍN                   4         

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

GALEGO (6) CASTELÁN (6) 

FUND. ADMÓN                                     3 

PSICOLOXÍA                                        3 

 

MÉTODOS                                               2  

TIC II                                                        2 

DEPORTE,LECER E SAÚDE               1 

RELIXIÓN                                               1 

No actual curso o instituto conta con 144 alumnos e 28 profesores (dous itinerantes). 

 

NOTA: Todos os cambios foron realizados a petición ou con conformidade dos 

distintos departamentos implicados. 

 

 

 



2. Información e valoración dos programas e das actividades para o fomento e 

dinamización da lingua galega. 

No presente curso 2019-2020 o Equipo de Dinamización desenvolveu as seguintes 

actividades. 

1. Colaboración na realización da actividade administrativa en galego.  

2. Colaboración na adquisición e elaboración de material didáctico en galego.  

3. Publicación da revista do instituto, Latexos, que este ano acadou o seu número 

27. Esta publicación realizouse con grande éxito, sendo unha das actividades 

máis rendibles polo que respecta ó fomento do uso do galego, en canto que leva 

consigo unha grande participación do alumnado, ó mesmo tempo que ten tamén 

un gran ámbito de influencia por chegar a súa distribución a todo o contorno do 

centro. A revista autoeditouse contando cos medios do propio centro e 

publicouse en formato dixital. 

4. Participación no XVIII Concurso de Relato Oral “Tíralle da Lingua”, onde o 

equipo composto por Antón Chaín Murado, David Costa Graña, Carlos 

Fernández González, Jesús Fernández Vázquez e Brais Márquez Tarrío acadou o 

segundo premio na modalidade 2º Ciclo de ESO e Ensino Postobrigatorio coa 

narración titulada “Os cinco meigos” 

5. Cooperación no desenvolvemento do programa Meteoescolas incluído dentro do 

Plan Proxecta concedido ao noso centro supervisando unha das actividades 

propostas no mesmo, que consiste na pescuda de refráns ou ditos da zona 

relacionados con fenómenos atmosféricos a través de familiares ou achegados do 

noso alumnado. 

6. Organización xunto co Departamento de Orientación da charla ofrecida pola 

profesora universitaria Ana Isabel Boullón Agrelo titulada “Por que nos 

chamamos así? Os apelidos de Meira”, dentro do programa “A Ponte entre o 

Ensino Medio e a USC”.  

7. Todas as actividades mencionadas foron difundidas e déuselles visibilidade a 

través da páxina web do centro onde o EDLG conta cun espazo propio Do 

mesmo xeito, colaborouse no mantemento da mesma. 

As actividades indicadas tiveron una valoración moi positiva, no entanto, por mor do 

confinamento houbo actividades progamadas que non se puideron levar a cabo. 

 



3. Información dos programas e actividades a desenvolver no presente curso de 

2020-2021. 

O Equipo de Dinamización Lingüística do IES Pedregal de Irimia presenta o seguinte 

plano de actividades para o presente curso académico 2020-2021. 

 

 O Equipo de Dinamización, continuando o labor desenvolvido en anos 

anteriores, proponse como obxectivo fundamental a consolidación e ampliación do 

emprego do galego en todos os ámbitos da comunidade educativa, tanto a nivel 

académico como a nivel de relación. Así pois, as actividades a desenvolver estarán en 

función de dito obxectivo. 

 

 De xeito xeral, segundo a experiencia desenvolvida en cursos anteriores, o EDL 

formula as seguintes actividades a desenvolver dentro do plano xeral para potenciar o 

uso do galego 

 

- Colaborar cos distintos departamentos do centro na elaboración ou 

adquisición de material didáctico, necesario para desenvolver as materias 

que, segundo a lei, se imparten en galego. 

 

- Neste mesmo senso, o Equipo de Dinamización ofrécese a colaborar na 

actividade administrativa do instituto. 

 

- Promover a edición da revista do centro, Latexos, que supón unha grande 

incidencia no fomento e no emprego do galego entre os alumnos e as 

alumnas do centro, segundo se comproba facilmente pola experiencia de 

cursos anteriores. 

  

- Convocar certames literarios de relato curto e poesía, e do concurso de cartel 

e lema nos niveis de ESO e BAC. Esta actividade poderíase integrar noutra 

ou noutras de ámbito máis amplo que o do propio centro. 

 

- Potenciar as bibliotecas de aula coa adquisición de materiais adaptados ás 

necesidades e preferencias dos alumnos e das alumnas, continuando así un 

proxecto iniciado xa en cursos anteriores, e que no presente curso académico 

adquire unha especial relevancia pola implantación do proxecto lector de 

centro. 

 

- Promover e colaborar co grupo de teatro do instituto que desenvolve unha 

notable actividade cunha grande incidencia no alumnado e no contorno do 

instituto. 

 

- Colaborar con outros centros, intercambiando experiencias, recursos e 

proxectos, como o teatral. 

 

- Levar a cabo celebracións no instituto, como poden ser as de Nadal, 

Entroido, remate de curso e, especialmente, a do Día das Letras Galegas, dun 

xeito acorde co principio de promoción do uso da lingua galega, así como co 

coñecemento e goce das nosas manifestacións culturais. 

 

- Promover a realización de contacontos, conferencias ou charlas-coloquio 

sobre a nosa cultura, lingua e literatura. 

 



- Realización de exposicións de interese relacionadas coa cultura galega ou 

coa potenciación do galego. 

 

- Fomentar, na medida do posible, o achegamento á nosa cultura nas viaxes 

realizadas polo alumnado. 

 

 

Saliéntase que este é un plano de actividades aberto, polo que pode ser 

modificado ou ampliado, e, de igual xeito, sublíñase que a realización do presente plano 

de actividades queda supeditada á evolución da actual situación sanitaria e ás 

posibilidades económicas do Equipo de Dinamización Lingüística 

 

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: 

 

 

Representantes dos alumnos: 

 

 Sandra Pena Iglesia   2º BAC 

 Lucía Portela Rivas   2º BAC 

 Afonso Rico Fernández  2º BAC  

 

Representantes dos profesores: 

 

 Mario Outeiro Iglesias  FÍSICA E QUÍMICA 

 Xoán Carlos Folgueira Díaz  LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 Pilar Alonso Leivas       LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

Representante do persoal non docente: 

 

 Ana Belén García Barreiro  CONSERXERÍA 

 

Coordinador do EDL: 

 

 Rubén Pol Valiño   XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 
 

 

 

     

  Meira, a 26 de outubro de 2020 

 

 

 

 

 

       Asdo.- Rubén Pol Valiño 

        Coordinador do EDL 

 

 


