
As profesoras e os profesores de Matemáticas, Tecnoloxía e Física e Química queremos 
manifestar o noso rexeitamento ao Decreto 79/2010 de Plurilingüismo publicado 
pola Consellaría de Educación o pasado 25 de maio e que derroga o Decreto 124/2007, 
nomeadamente porque O Decreto 79/2010, nos seus artigos 6.3. e 7.3., inclúe a obriga de 
impartir as nosas materias en español. 

Durante décadas o profesorado destas disciplinas loitou para que o galego fose 
recoñecido como lingua vehicular das mesmas. Moitas e moitos de nós viñamos impartindo 
as nosas aulas en galego, porque entendemos sempre que esa era a mellor maneira de 
contribuír á normalización da nosa lingua, evidenciando a súa capacidade e utilidade para 
ser lingua de comunicación científica. Entre nós, houbo e hai profesorado que se enfrontou á 
ditadura e que chegou ser perseguido por impartir as súas aulas en galego. 

Xa no ano 1995, o Decreto 247 regulaba o uso do galego en determinadas materias do ámbito 
técnico-científico. En 2004, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por 
unanimidade do Parlamento, resaltaba a importancia de que as materias científicas fosen 
explicadas na nosa lingua, e propoñía que as Matemáticas tamén fosen impartidas en galego, 
xunto coas materias que xa se viñan impartindo. Finalmente o Decreto 124/2007 recollía esta 
proposta, dando cumprimento ás demandas que durante anos o profesorado realizara para 
que materias de recoñecido prestixio do ámbito científico-técnico fosen impartidas na nosa 
lingua, conscientes de que o galego, a lingua propia de Galiza, continúa sendo a desfavorecida 
e a proscrita en moitos usos e ámbitos. 

O Decreto 79/2010 de Plurilingüismo bota por terra o esforzo realizado durante décadas 
para que estas materias científicas fosen vehiculizadas en galego, como corresponde a 
un modelo de normalización lingüística que aspire á dignificación e ao incremento do uso do 
noso idioma. O Decreto publicado é un desprezo ao compromiso do profesorado que, motivado 
pola súa responsabilidade como docente, se formou e traballou para elaborar materiais para 
as súas aulas: libros de texto, unidades didácticas, cursos, programas e diversas ferramentas 
informáticas..., sempre co obxectivo de adaptar estas áreas á nosa identidade cultural e 
lingüística. 

Unha das cuestións máis negativas deste Decreto é a preocupante mensaxe que 
transmite respecto de que a nosa lingua non é axeitada para a aprendizaxe das 
disciplinas científicas, ao pretender impor que Física e Química, Matemáticas e Tecnoloxía 
sexan impartidas en español. 

O profesorado de Tecnoloxía, Física e Química e Matemáticas entende que a actual situación 
sociolingüística, de perda constante de usuarios/as da nosa lingua, constata, polo contrario, 
a necesidade de que as materias técnico-científicas sigan a impartirse no noso idioma 
para prestixialo, amosar a súa utilidade e procurar a súa normalización no ensino.  

Por todo o anterior, declaramos a nosa vontade de seguir a impartir a nosas aulas en 
galego, afondando e ampliando a normalización lingüística da que os centros de 
ensino deben ser punto de referencia e procurando un maior uso da nosa lingua entre 
a mocidade, dando así cumprimento ao Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega 
do ano 2004 e contribuíndo a acadar os obxectivos prescritos pola Lei de Normalización 
Lingüística, o Estatuto de Autonomía de Galicia e a Carta Europea das Linguas Rexionais e 
Minoritarias.M
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