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1.- Introdución

Ao inicio do ano académico 2021–2022 procédese a actualizar o Proxecto

Lingüístico (PL) do centro IES “Praia Barraña” de Boiro (A Coruña).

Elabórase este proxecto tendo en conta as directrices incluídas no Proxecto

Educativo de Centro (PEC), así como as indicacións realizadas a través da Programación

Xeral Anual (PXA).

Finalmente, o PL será aprobado polo Consello Escolar do centro, unha vez oída a

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) e o Claustro de Profesorado.

Unha vez aprobado, o presente PL terá unha vixencia de catro anos (período

2021–2024).

Páxina | 1



en
 el

ab
ora

ció
n

Proxecto Lingüístico
IES “Praia Barraña”

2.- Lexislación aplicable

● Lei 3/1983, de 15 de xuño, de Normalización Lingüística (DOG do 14 de

xullo).

● Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega (aprobado, por unanimidade,

no Parlamento de Galicia o 21 de setembro de 2004).

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

universitario de Galicia (DOG do 25 de maio).

● Instrución para a aplicación do Decreto 79/2012, do 20 de maio, para o

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os

pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Galicia (xullo de

2013).

● Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010,

do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia,

con relación á exención da materia de lingua galega (DOG do 19 de

febreiro).

● Instrución para aplicación da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se

desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no

ensino non universitario de Galicia, en relación coa exención da materia de

lingua galega, e a Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a

Páxina | 2

http://www.amesanl.org/lexislacion/lei3.html


en
 el

ab
ora

ció
n

Proxecto Lingüístico
IES “Praia Barraña”

Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais

acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega.

● Orde do 14 de setembro de 2010 pola que se crea a Rede de Dinamización

Lingüística (DOG do 21 de setembro).

● 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 de Galicia

(DOG do 20 de maio).

● Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en

centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario (DOG do 20

de maio, corrección de erros DOG do 30 de maio).

● Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas

auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos

públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

(DOG do 20 de maio).

● Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento

orgánico dos Institutos de Educación Secundaria (DOG do 9 de agosto).

● Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento do Decreto 324/1996 (DOG do 2 de setembro).

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

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade

Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño).

● Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as Ordes

do 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo que se aproba o Regulamento

Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria e se establece a súa

organización e funcionamento, do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan

determinados aspectos de organización e funcionamento das Escolas de

Educación Infantil, dos Colexios de Educación Primaria e dos Colexios de
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Educación Infantil e Primaria dependentes da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria, e do 3 de outubro de 2000, pola que se ditan

instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999, polo que se

implantan e regulan os Centros Públicos Integrados de ensinanzas non

universitarias (DOG do 6 de xullo).

3.- Breve análise da realidade sociolingüística do centro

O IES “Praia Barraña” é un dos tres centros de ensino secundario existentes en

Boiro (A Coruña), localidade pertencente ao concello do mesmo nome situado nas Rías

Baixas galegas, na denominada Comarca do Barbanza.

Trátase dun concello costeiro, duns vinte mil habitantes aproximadamente,

estreitamente vencellado ás actividades marítimas, que constitúen o núcleo principal da

súa economía. A pesca, o marisqueo e a industria conserveira son as actividades

laborais máis destacadas que ocupan aos seus habitantes, aínda que comeza a gañar

peso na súa economía o sector servizos, todo iso debido ás grandes posibilidades

turísticas dunha zona que se encontra en constante expansión.

O centro está situado no núcleo urbano da localidade de Boiro, pero recibe

alumnado procedente das zonas máis rurais do concello (especialmente no caso da

etapa de Educación Secundaria Obrigatoria) como poden ser Escarabote, Mieites,

Cures, Ponte Goiáns, etc. As familias das que procede este alumnado “rural” posúen

rendas medias ou medias-baixas e, moitas veces, completan os seus ingresos con

actividades agrícolas e gandeiras. Na maioría dos casos os pais e as nais traballan fóra

da casa, eles como asalariados e elas como operarias nas conserveiras da zona.
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Pola súa banda, o alumnado escolarizado na etapa de Bacharelato procede

maioritariamente do IES “A Cachada” (situado no centro do casco urbano) e, en xeral,

as súas familias pertencen á clase media ou media-alta, viven no centro urbano e

acceden a el con frecuencia e facilidade.

O Concello de Boiro diferenza entre un medio claramente rural e bastante

galeguizado e un núcleo semiurbano, no que predominan dous comportamentos

lingüísticos combinados: un emprega máis o galego e o outro usa máis o castelán.

O emprego da lingua galega no ámbito rural aínda amosa uns índices bastante

elevados malia que as rapazas e rapaces procedentes do centro urbano están máis

castelanizados/as, ao tempo que se aprecia un aumento do número de familias que se

instalaron nesta vila procedentes doutros lugares da Península e incluso doutros países

(especialmente de Hispanoamérica), que amosan un descoñecemento e, nalgúns casos,

mesmo distanciamento respecto á lingua galega. Por outra banda, xa se nota a

presenza de familias inmigrantes que se veñen instalando na comarca para traballar en

diversos sectores.

A pesar de que non exista un uso exclusivo do galego, non hai actitudes negativas

ou contrarias cara á nosa lingua.

De forma xeral, aínda que xa se comentou que hai moita diversidade de

alumnado, o galego é a lingua maioritariamente empregada por eles e o mesmo sucede

por parte do profesorado.

No centro cúmprense as disposicións legais relativas ao uso do galego nos centros

escolares, superándose os mínimos esixidos. O profesorado e o persoal non docente é

maioritariamente galego-falante. En xeral hai unha actitude positiva e colaboradora en

todas as iniciativas propostas para mellorar os comportamentos lingüísticos.
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Contase, polo tanto, con:

a) Un grupo elevado de persoas naturais da comarca cuxos fillos e fillas amosan

un grao alto de coñecemento e uso do galego. A base demográfica da lingua

galega (en termos de lingua inicial, de lingua habitual, e de usos lingüísticos

en galego) aínda é importante.

b) A porcentaxe de familias que lles transmiten o galego aos seus fillos e fillas é

aínda considerable, nalgúns casos de xeito consciente e comprometido.

c) Un número pequeno de alumnas e alumnos procedentes de fóra de Galicia

amosan unha certa impermeabilidade respecto á lingua e cultura de Galicia.

d) Outro alumnado, o maioritario, que amosa interese e respecto pola lingua e

cultura galega.
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4.- Obxectivos xerais

Os obxectivos xerais que se sinalan a continuación enmárcanse nos obxectivos

xerais do Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega, así como nas consideracións

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

universitario de Galicia (DOG do 25 de maio):

1. Fomentar o uso xeneralizado, tanto a nivel oral como escrito, da lingua

propia do país e reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con

contextos vivos.

2. Empregar, promover e divulgar a lingua galega en todas as actividades que

se leven a cabo no centro.

3. Seguir promovendo a escrita en galego en todas as comunicacións que saian

do centro, así como toda a documentación empregada a nivel interno.

4. Manter informada á comunidade educativa de acontecementos vinculados

coa cultura galega na zona: exposicións, festexos, revistas, concursos...
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5. Dotar ao centro dos materiais curriculares axeitados para o coñecemento da

lingua e cultura galegas.

6. Facilitar a asistencia ao IES de escritores/as, contacontos, grupos teatrais ou

persoeiros relevantes da escena pública, que promovan a lingua e cultura

galegas.

7. Fomentar o uso das tecnoloxías da información e da comunicación (TICs)

empregando o galego.

8. Potenciar a valoración positiva do uso do idioma galego por parte de

todos/as os/as membros da comunidade educativa.

9. Manter e promover relacións abertas co Concello de Boiro, asociacións

culturais, ANPA e outros Equipos de Dinamización da Lingua Galega da zona.

10. Potenciar a visión do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

como órgano de coordinación docente, e dar visibilidade explícita ás súas

actuacións.

11. Informar e implicar ás familias do alumnado no proceso dinamizador e

normalizador.

12. Promover o coñecemento da contorna inmediata do centro: características

do medio natural, historia, arte, xeografía, etc.

13. Facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que lle axude a percibir a

utilidade da lingua galega e incrementar a asociación de valores positivos

cara a lingua galega que a fagan percibir como lingua moderna e de futuro

para a promoción social de Galicia.
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14. Fomentar e facilitar a integración sociolingüística e escolar de alumnado

procedente doutras comunidades autónomas ou de países estranxeiros de

fala oficial castelá, con nulo ou insuficiente dominio da lingua galega.

15. Fomentar e facilitar a integración sociolingüística e escolar de alumnado

procedente de países estranxeiros con falas oficiais diferentes á galega e

castelá, con nulo ou insuficiente dominio das linguas oficiais.

16. Fomentar a aprendizaxe das linguas estranxeiras do noso currículo a través

de intercambios, proxectos educativos bilingües e viaxes didácticas

organizadas.
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5.- Emprego da lingua galega por materias e cursos

Atendendo ao disposto no Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo

no ensino non universitario de Galicia (DOG do 25 de maio), dende o ano académico

2010–2011 o reparto das materias que se imparten en lingua castelá e en lingua galega

é o que se amosa nas táboas que se presentan a continuación.

O Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística, coa colaboración dos

diferentes departamentos didácticos implicados no ensino en lingua galega, procurará

actualizar os fondos bibliográficos, publicacións e materiais necesarios para favorecer o

uso correcto de dita lingua, prestando especial atención aos materiais audiovisuais, así

como aos que implican o manexo das TICs, polo que supoñen estas tecnoloxías de

positivo para a dimensión comunicativa do galego nos denominados contextos vivos.
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Educación Secundaria Obrigatoria 1

Materias
Primeiro curso Segundo curso Terceiro curso Cuarto curso

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Ámbito científico técnico G

Ámbito lingüístico e social E

Bioloxía e xeoloxía G G G G G G

Cultura científica G

Ciencias aplicadas G

Ciencias sociais, xeografía e
historia

G G G G G G G G G

Educación física E E E E E E E E E E

Valores éticos G G G G G G G G G

Educación plástica e visual G G G G G G

Economía G

Iniciativa emprendedora E

Física e química E E E E E

TICS E E

Latín E

Lingua galega e literatura G G G G G G G G G
Lingua castelá e literatura E E E E E E E E E
Primeira lingua estranxeira: inglés I I I I I I I I I
Segunda lingua estranxeira:
francés

F F F F F F F F F

Matemáticas E E E E E E E E E

1 Materias impartidas en lingua galega: G. Materias impartidas en lingua castelá: E
Páxina | 11
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Música E E E E

Tecnoloxía E E E E E

Relixión católica G G G G G G G G G G

Cultura clásica E

Titoría G G G G G G G G G

Optativa: Promoción de estilos de
vida saudable

E E E

Optativa: Xadrez E E E

Optativa: Educación financeira E E

Optativa: Obradoiro de Música E

Bacharelato

Materias 2

Modalidade de Ciencias
Modalidade de Humanidades

e Ciencias Sociais
Modalidade de Artes

1º 2º 1º 2º 1º 2º
A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

T
r
o
n
c
a
i
s
x
e
r
a
i
s

Filosofía e cidadanía G G G G
Fundamentos da Arte I
e II

G G

Historia de España G G G G
Latín I e II E E
Lingua castelá e
literatura I e II

E E E E E E E E E

Lingua estranxeira
(francés) I e II
Lingua estranxeira
(inglés) I e II

I I I I I I I I

Lingua galega e
literatura I e II

G G G G G G G G

Matemáticas I e II E E E E
Matemáticas aplicadas
ás ciencias sociais I e II

E E E

T
r
o
n
c
a
i
s

Anatomía aplicada

Artes escénicas E

Bioloxía G

Bioloxía e xeoloxía G G

Ciencias da Terra e
ambientais

2 Aquelas materias nas que non se reflicte a lingua de impartición é porque non se imparten no centro actualmente.
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d
e
o
p
c
i
ó
n

Cultura audiovisual I e II E E

Debuxo técnico I e II G G G

Deseño E

Economía E

Economía de empresa E

Electrotecnia

Física E E

Física e química E E

Grego I e II E E

Historia da arte

Historia da Filosofía G G G

Historia da música e da
danza

E E

Historia do mundo
contemporáneo

G G

Literatura Universal E E

Química E E

Xeoloxía E

Xeografía G

M
a
t
e
r
i
a
s
e
s
p
e
c
í
f
i
c
a
s

Educación física E E E E

Análise musical I e II

Ciencias da Terra e do
Medio Ambiente

Cultura Científica G G G G

2ª Ling. estranx. I (fr) F F F F F F

2ª Ling. estranx. I (in)

Anatomía Aplicada

Fundamentos da
Administración e
Xestión

E

Historia da Música e da
Danza

E

Tecn. Información e da
Comunicación I e II

E E E E E

Técnicas de expresión
gráfico-plásticas

G

Debuxo artístico I e II G G G G

Linguaxe e práctica
musical E E

Antropoloxía

Literaturas Hispánicas

Ética e Filosofía do
Dereito

G G G

Filosof.da ciencia e tec.

Métodos estatísticos e
numéricos G G
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Psicoloxía G G

Patrimonio artístico e
cultural de  Galicia

G

Literatura Galega do
século xx

Relixión E E E E

Obradoiro de teatro E E

Deseño editorial E E

Tecnoloxía Industrial I e
II

E G

Volume G

Saúde e Calidade de
Vida G G G

Ciencias da Actividade
Física G G G

6.- Medidas de apoio e reforzo para fomentar o dominio correcto das linguas e

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se imparten

6.1.- Para alumnado procedente doutras Comunidades Autónomas ou de

países estranxeiros de lingua castelá con nulo ou insuficiente coñecemento

da lingua galega.

6.1.1.- Para alumnado da ESO e BACHARELATO que non solicitan

exención de Lingua Galega.

Na materia de lingua galega na etapa da ESO, e nos cursos onde haxa un

agrupamento funcional de alumnos/as para atender a unhas necesidades

concretas, estes/as poderán incorporarse a eles para facilitarlles o contacto inicial

coa lingua galega e, coa axuda continuada do seu profesorado, procurar que

adquiran un dominio adecuado do galego.

Nas materias de obrigado cumprimento do uso da lingua galega e nas que se

imparten a maiores e completan e garanten a porcentaxe mínima do emprego

desta lingua, os respectivos departamentos didácticos, coa colaboración do Equipo
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de Normalización e Dinamización Lingüística e do Departamento de Orientación,

adoptarán medidas encamiñadas a que o alumno poida aproveitar as ensinanzas

que se lle imparten e que poida cumprir o que se establece no Decreto 79/2010,

de 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia (DOG

do 25 de maio.

As medidas específicas que se adopten contemplarán os seguintes aspectos:

● Entrega e/ou adaptación de material apropiado á situación

socio-lingüística e escolar do alumnado para a consecución dos

obxectivos da programación.

● Entrega de bibliografía complementaria apropiada para facilitarlle o

acceso aos contidos establecidos na programación. En ningún caso esta

bibliografía pode suplir aos manuais ou libros de texto referenciados na

programación para o curso nas de obrigado cumprimento.

● Especial atención por parte do profesorado ás dúbidas de comprensión

e expresión idiomática que poida amosar o alumno, tanto no referido ás

explicacións do profesor como ás que resultan da lectura de textos e

realización de exercicios ou actividades.

6.1.2.- Para alumnado da ESO e  Bacharelato que solicitan a exención na

materia de lingua galega.

O alumnado que se incorpore ao sistema educativo galego procedente

doutras Comunidades Autónomas ou dun pais estranxeiro con lingua oficial en

lingua castelá poderán obter a exención da cualificación das probas de avaliación

da materia de lingua galega durante dous cursos académicos.

Na materia de lingua galega e literatura, o Departamento de Lingua Galega e

Literatura, coa colaboración do Equipo de Normalización e Dinamización
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Lingüística e do Departamento de Orientación, adoptará as medidas de apoio

apuntadas no apartado 6.1.1. para que o alumnado, con materiais didácticos

específicos e coa axuda continuada do seu profesorado, teña un dominio

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

Este alumnado deberán asistir obrigatoriamente ás clases de lingua galega

como medio de integración lingüística. As súas ausencias anotaranse, a todos os

efectos, no parte de faltas. Tamén deberán amosar un esforzo especial pola súa

parte para aproveitar a axuda do profesorado.

O incumprimento por parte do alumno do establecido no parágrafo anterior

determinará, logo dos informes pertinentes e oído o interesado e, se for preciso, o

pai, nai ou titores legais, a revogación da exención. Tanto a revogación como a

denegación da exención producirán como efecto a obriga para a/o alumna/alumno

de ser cualificada/cualificado nas avaliacións parciais ao final do curso en que se

atopa.

A solicitude de exención realizaranse seguindo o procedemento establecido

na normativa vixente ao respecto .3

Para o resto das materias que se imparten en Lingua Galega, rexe o

establecido no apartado 6.1.1.

6.2.- Para alumnado procedente doutros paises estranxeiros con nulo ou

insuficiente coñecemento das linguas galega e castelá.

3 Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non

universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega (DOG do 19 de febreiro).
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Na etapa da ESO, establecerase na avaliación inicial o grao de descoñecemento

para aplicar, se fose necesario, medidas de atención á diversidade como pode ser a

Adaptación Curricular (AC). Se non fose necesario aplicaranse as medidas de atención á

diversidade oportunas, segundo o establecido no PEC: reforzo educativo (que incluirá

os aspectos sinalados no apartado 6.1.1.) ou agrupamento funcional.

No caso do alumnado que conte coa exención da materia de segunda lingua

estranxeira (1º e/ou 2º cursos) poderán empregarse estas sesións para realizar

actividades de integración lingüística.

Tamén se determinará a pertenza deste alumnado ao ámbito territorial-lingüístico

anglófono, francófono ou lusófono para estudar unha posible aproximación ás dúas

linguas oficiais do sistema educativo galego dende os departamentos didácticos de

Inglés e/ou Francés e coa colaboración dos Departamentos de Orientación, Lingua

Galega e o Equipo de Normalización e Dinamización Lingúística.

Para a correcta integración deste alumnado solicitarase a intervención e

colaboración do Servizo de Inspección Educativa.
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7.- Fomento do uso do galego nas actividades complementarias e extraescolares

En xeral, fomentarase o uso da lingua galega en todos os actos que o centro

organice.

As actividades e actos previstos poden considerarse contextos vivos onde a

dimensión comunicativa do galego está presente dun xeito moi evidente. Así, hai que

sinalar que no IES “Praia Barraña” se fai uso do galego a nivel administrativo de forma

habitual e xeral, así como na elaboración e creación de cartaces, folletos, comunicados,

avisos e demais materiais informativos para coñecemento da comunidade educativa.

As actividades complementarias e extraescolares programadas para este curso e

contempladas dentro do plan anual correspondente tratarán de fomentar o uso do

galego e das linguas estranxeiras.

As actividades programadas polo Equipo de Normalización e Dinamización

Lingüística, coordinadas pola profesora Mª Estrella Piñeiro Lorenzo, son as que se

enuncian na seguinte epígrafe.
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7.1.- Actividades.

Durante o presente ano académico 2018–2019 realizaranse as seguintes

actividades dentro do Plan de Normalización e Dinamización Lingüística do IES:

1. Realización dunha Axenda Escolar de centro para o alumnado do 1º ciclo da

ESO. Esta axenda ten tres obxectivos fundamentáis: Axudar ao alumnado a organizar

as súas responsabilidades e tarefas escolares, para mellorar así o seu rendemento

académico, permitir ó profesorado transmitir ós pais, nais ou titores/as legais

información relacionada co traballo escolar, progresos e comportamento do seu

fillo/a/tutelado/a e servir ós pais, nais ou titores/as legais como medio de

comunicación co profesorado e como ferramenta para o seguimento diario das

tarefas escolares do seu fillo/a/tutelado/a. Ademais funcionará como medio difusor

das Letras Galegas xa que un día da semana durante todo o curso incluirase un

poema ou pensamento relacionado ca Língua Galega co que se poderá traballar

nalgunha das clases desa semana. Na semana do 17 de maio incluirase unha sección

máis longa sobre Antón Fraguas, autor ó que se lle adica este ano o día.

2. Ó longo do curso, en diferentes titorías levarase a cabo un estudo/enquisa

para ter un coñecemento real e actualizado respecto do uso da Lingua Galega nos

diferentes ámbitos dos membros da comunidade educativa.

3. “8 exercicios para fortalecer a Língua”. Campaña de promoción do uso da

língua en diferentes ámbitos (educativos, sociais, familiares, comerciais,

tecnolóxicos...). Durante o curso cada mes propoñerase a través de carteis, páxina

web do centro e redes sociáis un exercicio para revitalizar o emprego do idioma,

reforzar o uso entre os galegofalantes e estimular actitudes favorables que se

traduzan nun uso normalizado do galego.

4. “Presume de Língua”. Actividade fotográfica que se irá desenrolando ó longo

do curso na que voluntariamente, cada membro da comunidade, de xeito individual
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ou en grupo (para isto crearase un espazo a modo de “Photocall”) realizarán fotos da

súa lingua para crear na Semana das Letras un mural e cartel final colectivo.

5. Coordinación do deseño e publicación da vixésima edición da revista do centro

“Palabra Perduda”.

6. Deseño e desenvolvemento dunha exposición, por parte do alumnado

escolarizado na ESO, sobre a vida e a obra do autor homenaxeado no Día das Letras

Galegas 2019: Antón Fraguas.

7. Concurso de Banda Deseñada. Dirixido a todo o alumnado do centro, en

lingua galega e sobre o tema “Identidade de xénero” que se desenrolará na Semana

Temática deste curso.

8. Planificación e desenvolvemento da “Andaina Popular das Letras Galegas”,

polos arredores da vila de Boiro, acompañada de actividades en torno á lingua e

xogos populares, e dirixida ao alumnado escolarizado na ESO. Farase en colaboración

co departamento de Educación física.

9. Participación en colaboración co departamento de Lingua e Literatura Castelá no

desenrolo de actividades nunha semana ou días de novela negra que se está a

proxectar para o centro.

A temporalización destas actividades, así como as persoas responsables de cada

unha delas, quedan organizadas da seguinte maneira:

Temporalización

Actividade
Persoa responsable
(Depto. Didáctico)

Destinatarios/as1º
trimestr

e

2º
trimestr

e

3º
trimestr

e

X 1

Francisco Blanco Alcaide (Coordinador
do ENDL, Depto. de Artes Plásticas) e
Juan Carlos Couto Vázquez (Depto
Lingua Castelá)

Toda a comunidade
educativa

X X X 2 Francisco Blanco Alcaide
Alumnado escolarizado no
IES
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(Depto. de Debuxo) e María Enriqueta
Picón Romero (Depto. de Lingua
Galega)

X X X 3
Francisco Blanco Alcaide
(Coordinador do ENDL, Depto. de
Debuxo)

Toda a comunidade
educativa

X X X 4

Francisco Blanco Alcaide
(Coordinador do ENDL, Depto. de
Debuxo) e Daniel Recamán Viéitez
(Depto. de Debuxo)

Toda a comunidade
educativa

X X X 5
María Enriqueta Picón Romero (Depto.
de Lingua Galega) e Mª Rosario Tubío
Fajardo (Depto. de Lingua Galega

Toda a comunidade
educativa

X 6

Francisco Blanco Alcaide
(Coordinador do ENDL, Depto. de
Debuxo) e Mª Estrella Piñeiro Lorenzo
(Depto. de Xeografía e Historia)

Alumnado escolarizado na
ESO

X X 7

Francisco Blanco Alcaide
(Coordinador do ENDL, Depto. de
Debuxo) e Daniel Recamán Viéitez
(Depto. de Debuxo)

Toda a comunidade
educativa

X 8

Francisco Blanco Alcaide
(Coordinador do ENDL, Depto. de
Debuxo) e Gustavo López Fernández
(Depto. de Educación Física)

Alumnado escolarizado na
ESO

X 9

Francisco Blanco Alcaide (Coordinador
do ENDL, Depto. de Artes Plásticas) e
Juan Carlos Couto Vázquez (Depto
Lingua Castelá)

Alumnado escolarizado no
Bacharelato

7.2.- Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística.

Para levar a cabo todas as actividades de dinamización hai detrás un equipo de

docentes pertencentes a distintos departamentos didácticos que prestan o seu

asesoramento e a súa formación para a consecución dos obxectivos prantexados no

ámbito da normalización e dinamización lingüística:

Coordinación

Nome e apelidos Departamento Didáctico

Francisco Blanco Alcaide Artes Plásticas

Profesorado

Nome e apelidos Departamento Didáctico

Blanco Alcaide, Francisco Artes Plásticas
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Couto Vázquez, Juan Carlos Lingua Castelá

López Fernández, Gustavo Educación Física

Picón Romero, Mª Enriqueta Lingua Galega

Piñeiro Lorenzo, María Estrella Xeografía e Historia

Recamán Viéitez, Daniel Artes Plásticas

Tubío Fajardo, Mª Rosario Lingua Galega

Persoal non docente

Nome e apelidos Posto de traballo

Riveiro Coello, Antón Administrativo

8.- Criterios básicos para o desenvolvemento do currículo integrado

En cumprimento do disposto no artigo 11º.10 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño,

polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na CCAA de Galicia (DOG

29/06/2015), sobre o desenvolvemento do currículo integrado, os departamentos

lingüísticos do centro adoptan os seguintes acordos con vistas a desenvolver cadanseu

currículo dun xeito coordinado e integrado:

a) Con respecto á metodoloxía empregada:

● Uso do texto como unidade básica de comunicación, de análise e de

uso, de maneira que o traballo con textos de diferentes tipoloxías sexa

o alicerce sobre o que fundamentar o estudo da lingua e da literatura

en tódalas materias lingüísticas.

● Estudo das diferentes dimensións da lingua (fonética, morfosintáctica,

léxico-semántica e textual) a partir dos textos traballados na aula.

● Fomento do uso correcto e autónomo da linguaxe oral para expresar o

seu imaxinario e para interaccionar cos seus compañeiros e profesores
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así como na súa vida cotiá a través de debates, entrevistas, exposicións

orais, diálogos teatrais, etc.

● Desenvolvemento da capacidade comprensiva oral por medio da escoita

activa de textos orais de diferente natureza e complexidade.

● Creación de proxectos didácticos comúns e plurilingües (ABP) en torno

a unha temática concreta elixida para cada ano académico.

● Establecemento de conexións continuas entre as materias lingüísticas

lembrándolle ao alumnado o contexto multilingüe no que viven e

fomentando a creación de actividades e traballos nos que manexen

varias linguas.

● Fomento da lectura e da comprensión lectora a través do proxecto

lector e da hora de lectura para desenvolver estratexias comúns de

traballo (resumes, esquemas de textos, valoracións críticas de obras

literarias, etc)

● Traballo con textos escritos en diferentes linguas aportando as

correspondentes traducións ou elementos de mediación para fomentar

o coñecemento dos contextos nos que foron creados e a transferencia

de temas e tópicos.

b) Con respecto á terminoloxía específica:

● Emprego da mesma terminoloxía científica específica en tódalas

materias lingüísticas tanto en lingua como en literatura.

c) Con respecto aos contidos, criterios de avaliación e estándares de

aprendizaxe:

● Distribución dos contidos análogos entre as diferentes materias para

evitar repeticións innecesarias e solapamentos. Cada departamento

encargarase da parte específica que lle corresponda na distribución
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acordada, de maneira que o resto de departamentos queden liberados

da presentación deses contidos. En consecuencia, estes contidos

compartidos terán que ser temporalizados da mesma maneira en

tódolos departamentos afectados por este acordo.

● Gradación e secuenciación dos devanditos contidos por cursos e/ou

niveis dentro dunha secuencia lóxica, coherente e compartida polos

departamentos.

● Acordo sobre graos mínimos de consecución dos estándares comúns a

cada materia lingüística.

● Emprego dos mesmos instrumentos de avaliación para avaliar

estándares idénticos e compartidos nas diferentes materias

(formulación de cuestións de similar natureza, uso de rúbricas comúns

para valorar a adquisición das destrezas compartidas, etc)

9.- Avaliación do Proxecto Lingüístico

Segundo o establecido no Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüísmo

no ensino non universitario de Galicia (DOG do 25 de maio), o Proxecto Lingüístico do

centro debe ser aprobado e avaliado polo Consello Escolar do mesmo.

Con antelación a dita aprobación e/ou avaliación, realizarase unha valoración de

dito proxecto no seo da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP). As propostas que

xurdan trasladaranse ao do Claustro de Profesores/as para o seu debate. Finalmente, as

conclusións obtidas exporanse no Consello Escolar, quen, tal e como xa se indicou,

aprobará o Proxecto Lingüístico.

Este proxecto remitiráselle cada catro cursos escolares ao Servizo de Inspección

Educativa. Así mesmo, anualmente elaborarase unha addenda do Proxecto Lingüístico

na que consten os seguintes aspectos:
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● Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e

dinamización da lingua galega realizados polo centro educativo no curso

anterior e información do que se vai desenvolver no seguinte curso.

● Modificacións, se se dá o caso, na impartición de materias en lingua(s)

estranxeira(s). Neste suposto informarase sobre os cambios aprobados polo

centro e autorizados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, a través do Servizo de Inspección Educativa.
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