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1. MARCO NORMATIVO

-  Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non
universitario de Galicia. 

- Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización lingüís ca.

-  Plan xeral de normalización da lingua galega,  por unanimidade aprobado
no Parlamento de Galiza en setembro do 2004.
- Carta europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992, ra ficada en 2001
polo goberno español.

- Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas  (Consello de Europa,
2001).

2. INTRODUCIÓN

De acordo  co  Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no
ensino non universitario de Galicia, dentro de cada centro, cada catro anos,
unha comisión do profesorado do centro, nomeada polo equipo direc vo, e
oída a CCP, encargarase da redacción do seu propio proxecto lingüís co de
centro  (PLC).  Formarán  parte  dela,  como  mínimo,  os/as  xefes/as  dos
departamentos de linguas e o/a coordinador/a do Equipo de Dinamización da



Lingua  Galega.  Será  aprobado  e  avaliado polo  Consello  Escolar  do  centro
educa vo.

3.  OBXECTIVOS DO PLAN LINGÜÍSTICO DO CENTRO  (PLC)

Este documento debe cons tuír  o instrumento esencial de organización do
proceso de ensino-aprendizaxe en todos cantos aspectos afecten dalgunha
maneira ás linguas presentes no centro:

 En  relación  da  normalización  das  linguas  vehiculares  oficiais  en
Galiza.

 En todo canto a nxa ás línguas estranxeiras (primeira e segunda).
 Para o hipoté co alumnado futuro que chegue desde o exterior de

Galiza  e descoñeza un ou os  dous  idiomas oficiais,  precisando do
per nente programa de adquisición de linguas.

A finalidade úl ma deste PLC é ac var a  sensibilidade lingüís ca  de toda a
comunidade educa va, pais incluídos, acadar o máximo respecto  para todas
as linguas en presenza,  por  valorar que todas posúen  idén ca capacidade
para transmi r  coñecementos,  conseguindo así  que os  alumnos e alumnas
cheguen a gozar do seu contacto coas linguas até percibiren que o coñecer un
número  crecente  delas  incrementa  a  súa  riqueza,  con  independencia  do
carácter máis ou menos u litario de cada un deses idiomas.

Nun plano máis xeral, o que a lei pretende é garan r que o alumnado chegue
a  posuír  as  dúas  linguas  oficiais  nun  grao  de  dominio  idén co,  con
independencia de  cal  sexa a súa lingua  familiar.  E  isto  xa se  pretende no
momento de completar o ensino secundario obrigatorio,  de xeito que,  de
alcanzar  os  alumnos  o  ensino  secundario  post-obrigatorio  –  isto  é,  o
Bacharelato– sen a suficiente competencia nas dúas linguas oficiais, cumpriría
revisar  toda  a  actuación  previa:  ou  está  a  fracasar  o  Plan  Lingüís co  de
Centro,  ou  ben  a  lexislación  en  vigor  é  incapaz  de  cubrir  o  obxec vo
declarado  de  conseguir  o  mesmo  nivel  de  competencia  entre  galego  e
español.

4. SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO IES REGO DE TRABE

4.1 ALUMNADO

O IES Rego de Trabe ubícase en Culleredo, un concello que  está configurado
por  poboación  que  vive  maioritariamente  en  núcleso  urbanos  (O  Burgo,
Fonteculler, Vilaboa) e en menor proporción en zona rural ( parroquias de
Celas, Almeiras, Orro entre outras) o que se corresponde aproximadamente
coa seguinte distribución no que se refire á elección de lingua de uso co á:



1. Unha poboación maioritaria, en torno ao 80%, que usa o castelán como
idioma  habitual  no ins tuto  e  que tamén  posúe competencia,  cando
menos verbal, para expresarse en lingua galega.

2. Un 20% da poboación usa o galego como lingua vehicular e que posúe
unha competencia similar en castelán.

3. Un  5%  de  alumnado  inmigrante,  procedente  fundamentalmente  de
República Dominicana e Venezuela, que teñen o castelán como lingua
materna e que carece de competencia de lingua galega. A maioría son
exentos desta materia. 

   PRÁCTICA E HÁBITOS LINGÜÍSTICOS DO ALUMNADO  

Entre o alumnado,  pódense establecer tres grupos:

1. Monolingües en castelán:   alumnas e alumnos que só empregan
o galego dentro do centro e nas disciplinas nas que  é obrigatorio.
            

2. Falantes  máis  habituais  de  castelán,  que  empregan
esporadicamente  o  galego      na  súa  contorna  familiar  e  de
convivencia (con avós, en visitas ao lugar de orixe familiar cando
este  é  de  prác ca  monolingüe  en  galego,  cos  pais  máis
raramente...).  Cómpre  igualmente  estender  a  prác ca
monolingüe do español aos nacidos na América e que teñen de
lingua  materna  o  castelán
            

3. Monolingües en galego, que empregan o castelán no centro nas
materias  nas  que  é  obrigatorio.
 

Analizada  a  situación  lingüís ca  do  centro,  conclúese  que  a  lingua
vehicular dominante entre o alumnado do centro é o castelán.

4.2 PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE

O  galego  é  a  lingua  de  comunicación  no  centro,  empregada  polo  equipo
direc vo e persoal non docente, e por grande parte do profesorado.
Emprégase o  galego nas  ac vidades,  nos  documentos,  notas  informa vas,
actas de reunión, na web e no blog.

5. LINGUAS  QUE  SE  DEBEN  EMPREGAR  NAS  MATERIAS  E  MÓDULOS  DE
COÑECEMENTO 



A decisión  respecto  da lingua  de impar ción  de cada materia  ou  módulo
farase respectando a distribución marcada polo Decreto, que é como segue:

SECUNDARIA OBRIGATORIA
 - Materias de lingua: na lingua de referencia.
 -  En  galego  as  materias  de  Ciencias  sociais,  Xeogra a  e  Historia  e

Bioloxía e Xeoloxía.
 -  En  castelán  as  materias  de  Matemá cas,  Tecnoloxías  e  Física  e

Química.
 No  resto  de  materias  de  cada  curso  será  decidido  polo  centro,

garan ndo que as materias en galego e en castelán respecten a mesma
porcentaxe  de  horas  semanais. No  apartado  5  do  DOC  (Horario  de
grupos)  detállase  a  distribución  horaria  en  galego/castelán  nos
diferentes niveis de ensinanza no IES Rego de Trabe, nos que se cumpre
a  norma va  esixida,  xa  que  se  atopa  dentro  das  porcentaxes
establecidas  polo  Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Secundaria  supón  o  final  da  etapa obrigatoria,  na  que  o  alumnado
deberá  acadar  o  bilingüismo  nas  linguas  oficiais  da  comunidade,
ademais  da  adquisición  dunha  primeira  e  unha  segunda  lingua
estranxeira:  inglés  (!ª  lingua  estranxeira)  e  francés  e  portugués,  no
caso do noso centro.

O traballo das linguas debe ser do en conta en todas as materias, pois
a boa comprensión e expresión en cada unha delas supón a base que
permite comprender o resto das materias. Debido a isto, os acordos
sobre  o  traballo  das  linguas,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,
afectarán en maior ou menor medida, tanto ás materias lingüís cas
como  ás  non  lingüís cas.  E  será  tamén  desde  todas  elas  como  se
decidan as medidas de compensación para que o alumnado acade o
mesmo nivel en todas as competencias das linguas oficiais.

O traballo da lectura, tal  e como se explicará no  Proxecto lector de
centro deberá ser abordado tamén desde todas as materias. 

No centro temos implantada a “Hora de ler” que supón vinte minutos
de  lectura  diaria  en  todos  os  grupos.  Funciona  tamén  o  clube  de
lectura “Os vagalumes.

Tratarase  de  que  algunhas  materias  non  lingüís cas  traballen  con
lecturas relacionadas co seu temario, fomentando ao mesmo tempo os
traballos escritos e as exposicións orais.



En xeral, dentro das aulas predomina o traballo con textos exposi vos
e  argumenta vos,  que  se  traballan  desde  a  lectura  en  voz  alta,  a
explicación, definición de vocabulario técnico e o debate; quedando os
literarios como material de traballo das materias lingüís cas.

BACHARELATO   

Cada  centro  educa vo,  segundo  o  procedemento  establecido  no
regulamento de centros, establecerá unha oferta equilibrada na mesma
porcentaxe de materias comúns, de modalidade e opta vas para impar r
en  galego  e  en  castelán.  Este  proceso  realizarase  cada  catro  cursos
escolares.

ENSINANZAS DE PERSOAS ADULTAS

Nos  niveis  de  ensinanzas  de  persoas  adultas,  cada  centro  educa vo
garan rá  que  no  desenvolvemento  das  ensinanzas  asegure  que  o
alumnado  acade  a  competencia  lingüís ca  propia  do  nivel  nas  dúas
linguas oficiais.

A consellería competente en materia de educación establecerá un plan
específico des nado á nova poboación inmigrante que se está a asentar
en Galicia, que prevexa formación lingüís ca, coñecementos históricos e
socioculturais.

6. OBXECTIVOS DO PROXECTO DO ENLG

6.1 Obxec vos xerais

1. Estender e op mizar o uso da lingua galega no centro educa vo.
2. Incidir na realidade lingüís ca do alumnado, evidenciando as posibles

carencias e procurando unha implicación consciente na recuperación da
lingua galega.

3.  Dar a coñecer as dis ntas manifestacións culturais de Galicia e a súa
historia.

4. Conseguir un cambio de imaxe que permita acadar cotas máis altas de
pres xio para a lingua galega.

5.  Consolidar ac tudes favorables cara á lingua galega entre o alumnado.
6. Lograr que o alumnado que ten o galego como lingua habitual  poida

manter a súa lingua e consolidar unha competencia plena nela e que o
alumnado que ten o castelán como lingua habitual adquira unha boa
competencia en galego, de tal maneira que se favorezan os contextos en
que se exprese nela.



7. Interactuar e achegar a lingua á realidade cultural e social do alumnado,
facendo  que  toda  a  comunidade  educa va  colabore  na  defensa  e
valoración da lingua galega.

8.  Implicar a todos os axentes escolares neste proceso.
9. Fomentar o uso das TICs empregando o galego.
10.  Incidir na consideración da lingua galega como ferramenta ú l e eficaz

máis alá do ámbito escolar.
11. Fomentar  a  crea vidade  e  a  par cipación  en  todas  as  ac vidades

propostas  polo  Equipo  de  Dinamización  Lingüís ca.

12. Fomentar  o  traballo  e  o  esforzo  conxunto  entre  alumnado  e
profesorado na defensa, valoración e promoción da lingua galega.

13. Fomentar o traballo interdisciplinar.

6.2. Obxectivos específicos

Estes obxec vos deben ser entendidos a medio e longo prazo, xa que
o centro é de recente creación.

1. Determinar a situación lingüís ca do centro recollendo periodicamente
información  de  toda  a  comunidade  educa va  a  través  de  enquisas
anónimas.

2. Coordinación entre o EDLG e a Biblioteca para a adquisición e difusión
de material en galego así como a realización de dis ntas ac vidades.

3. Ter ben dotada a biblioteca do centro e as bibliotecas de aula (ou o
corredor) de libros, revistas, cómics, banda deseñada,… en galego tanto
en formato convencional como en soporte dixital fomentando o seu uso
e a súa lectura.

4. Ter ben dotada de materiais audiovisuais a fonoteca e a mediateca do
centro (CDs, DVDs, etc), de xeito que o alumnado coñeza a riqueza das
producións feitas en galego.

5. Establecer  un  taboleiro  permanente  para  recoller  e  espallar  entre  o
profesorado e o alumnado, así  como entre os restantes  membros da
comunidade educa va, todas aquelas novas que supoñan un avance na
recuperación do pres xio social da lingua.

6. Proporcionarlle ao profesorado información sobre materiais didác cos,
lingüís cos  (lexicográficos  e  terminolóxicos)  e pedagóxicos   
existentes,    que    permitan    un  incremento  da  docencia  en  lingua
galega.

7.  Prestarlles atención especial a todos aqueles relacionados coas TICs.
8. Promocionar  as  páxinas  web  en  galego con todo po  de  materias  e

temas e diversos blogs que demostran a forza da nosa lingua na Rede.
9. Promocionar as festas tradicionais galegas.



10. Impulsar a formación de grupos de  teatro,  musicais, depor vos, clubs
de lectura, etc., que desenvolvan a súa ac vidade en galego.

11. Fomentar a elaboración de vídeos e curtametraxes en galego.
12.  Crear un correo electrónico para o EDLG
13. U lizar  todo  aquel  material  en  galego  que,  ademais  do seu  carácter

forma vo, contribúa a facer desaparecer os prexuízos: vídeos, cancións,
películas, publicacións impresas, etc.

14. Realizar  charlas  de  todo  po  (con  escritores/as,  con  sociolingüistas,
ilustradores, contacontos, grupos teatrais e de música tradicional, con
persoeiros  relevantes  da  escena  (que  empreguen  o  galego  na  súa
profesión,  etc)  para  promover  a  u lización  social  da  lingua  e  a
divulgación da nosa cultura.

15. Que o alumnado que ten o galego como lingua habitual poida manter a
súa lingua e consolidar unha competencia plena nela e que o alumnado
que ten o castelán como lingua habitual adquira unha boa competencia
en galego,  de  tal  maneira  que  se  favorezan os  contextos  en  que  se
exprese nela.

16. Facer  reflexionar  ao  alumnado  que  sinta  un  rexeitamento  e  teña
grandes e graves prexuízos cara á nosa lingua para que estean dispostos
a mudar este posicionamento nega vo.

17. Tentar  influír  no  alumnado  para  que  sexan  eles  mesmos  os  que
traballen na normalización da situación do galego e na corrección dos
prexuízos cara á nosa lingua. Trátase de educar falantes conscientes e
comprome dos,  dispostos  a  actuar  sempre  na  defensa,  valoración  e
promoción da nosa lingua.

18. Manter e promover relacións abertas co concello, asociacións veciñais,
ANPA e outros Equipos de Dinamización da Lingua Galega.

19. Potenciar a valoración posi va do uso do idioma galego por parte de
todos os membros da comunidade educa va.

20. Visibilizar as accións do EDLG fóra dos muros do centro.

7.  ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á PROMOCIÓN DE ACTITUDES POSITIVAS

     Organizar  campañas orientadas á desaparición dos prexuízos lingüís cos,
des nadas ao profesorado e ao alumnado.             

1. Intentar traer persoas de pres xio entre o alumnado para que falen en
galego co alumnado.     

2. Divulgar  unha  imaxe  da  lingua  galega  centrada  nun  argumentário
moderno, vangardista, cunha linguaxe transgresora que complemente o
discurso iden tario.  É fundamental  a ligazón con todos os  avances de
interese que nos proporcionan as TIC.



3. Realizar carteis,  adhesivos ou slogans promovendo o uso do galego en
todos os ámbitos.            

4. Facer públicos os avances anuais no uso do galego no centro.         
5. Espallar entre o profesorado e o alumnado, así como entre os restantes

membros da comunidade educa va, todas aquelas novas que supoñan
un avance na recuperación do pres xio social da lingua.             

6. Establecer un taboleiro permanente para recollelas.                
7. Outorgarlles unha presenza destacada na web do centro e nos blogs para

divulgar eses con dos.            
8. Prestarlles atención especial a todo o relacionado coas TICS.        
9. U lizar  todo  aquel  material  en  galego  que,  ademais  do  seu  carácter

forma vo, contribúa a facer desaparecer os prexuízos: vídeos, cancións,
películas, publicacións impresas, etc.             

10. Proporcionar información sobre a norma va que regula o uso da lingua,
indicando  en  que  medida  lle  afecta  a  cada  membro  da  comunidade
educa va.
     

8. MEDIDAS ESPECIAIS

Alumnado  inmigrante:  Na  ESO  no  caso  de  alumnado  inmigrante  que  deba
aprender a lingua galega, cursarase a correspondente exención (vid. abaixo).En
caso  de  alumnado  que  precise  aprender  lingua  castelá  (casos  aillados  de
alumnado procedente de Brasil) o centro proporcionaralle horas de reforzo co
profesorado de Pedagoxía Terapéu ca e material adaptado.

2. Alumnado con NEE: Segundo o ar go 23 do Decreto de Plurilingüismo, A
Administración  educa va  elaborará  e  presentará  un  plan  dirixido  ao
alumnado  con  necesidades  educa vas  especiais  que  asegure  a  súa
capacitación  lingüís ca  nas  linguas  oficiais. Nas  diversas  materias  o
profesorado propón ac vidades de reforzo, lecturas complementarias e
modificacións non significa vas da metodoloxía. Os reforzos coas PT, as
ACIs  e  as  exencións  de  Francés  e/ou  Portugués  son  tamén  medidas
usuais  no  centro,  que  se  deciden  en  cada  caso  en  colaboración  co
Departamento de Orientación.

3.  Exencións de Lingua Galega. (Art.18/19 de Decreto Plurilingüismo)

Ar go 18º.Exención da cualificación das probas de lingua galega.



O  alumnado  que  se  incorpore  ao  sistema  educa vo  de  Galicia  en
educación  secundaria  obrigatoria  ou  en  bacharelato,  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.
A exención suporá a consignación de exento nos documentos oficiais
de avaliación do alumnado.
O  alumnado  terá  que  asis r  ás  aulas  como  medio  de  integración
lingüís ca e coa finalidade de que co seu esforzo persoal, con materiais
didác cos  específicos  e  cunha  axuda  con nua  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.
O  incumprimento  por  parte  do  alumno  do  establecido  no  punto
anterior  determinará,  logo  dos  informes  per nentes  e  oído  o
interesado e, se é o caso, pais, nais, tores/as ou representantes legais
do alumno/a, a revogación da exención.
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.

Nos  respec vos  documentos  oficiais  de  avaliación  farase  constar  a
exención  concedida  e,  se  é  o  caso,  a  posible  revogación  e  a
conseguinte cualificación.

Ar go 19º.- Solicitudes de exención.

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
consecu vos, conforme o previsto no ar go anterior deste decreto.
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 par r
da  presentación  da  documentación  completa.  No  caso  dos  centros
privados  e  privados  concertados,  a  resolución  correspóndelle  á
dirección dos centros públicos a que estean adscritos.



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.

9. DINAMIZACIÓN DE LINGUAS ESTRANXEIRAS

É  un  obxec vo  prioritario  do  centro  que  os  alumnos  e  alumnas  se  sintan
europeos e que comprendan a necesidade de manexar outras linguas.

Actualmente impártense no centro tres linguas estranxeiras: ingles, francés e
portugués (este úl mo desde o curso 2020-2021).

Promoverase  a  competencia  oral  nestas  linguas  e  por  iso  nos  horarios
contemplarase na medida do posible a impar ción dunha hora semanal  ou
quinquenal  de  laboratorio  de idiomas,  de  modo que  o  grupo se  desdobre,
salvo que sexa reducido.

Se é posible en cursos vindeiros,  procurarase que o centro sexa plurilingüe.

10.  AVALIACIÓN E RENOVACIÓN DO PLC

A avaliación do PLC debe levarse a cabo por todas as materias. Farase por
medio de enquisas a toda a comunidade educa va: alumnado, profesorado e
familias. O alumnado e as familias cumprimentaranas ao finalizar cada etapa;
o profesorado faraa cada catro anos, antes da renovación do PLC.
Segundo  ordena  o  Decreto,  redactarase  cada  catro  anos  e  anualmente
elaborarase unha addenda nel, na que conste:

1. Enquisa ás familias ou representantes legais do alumnado ao respecto
da lingua materna predomínante do alumnado, así como ac vidades e
estratexias de aprendizaxe para a adquisición das linguas oficiais.

2. Posibles modificacións xurdidas na impar ción de linguas estranxeiras.
3. Información  e  valoración  das  ac vidades  de  dinamización  lingüís ca

realizadas o curso anterior e as previstas para o curso seguinte.



ANEXO 1

ACORDOS TERMINOLÓXICOS

Os Departamentos de Lingua Castelá e Lingua Galega, acordaron empregar nas súas 

clases os seguintes termos:

1. NA SEGMENTACIÓN E TIPOS DE PALABRAS:

● LEXEMAS, MORFEMAS FLEXIVOS E MORFEMAS DERIVATIVOS.

● No caso dos verbos, preferentemente de RAÍZ e DESINENCIAS.

● PREFIXOS, SUFIXOS, INTERFIXOS E CIRCUNFIXOS? (nas 

PARASINTÉTICAS), dentro dos MORFEMAS DERIVATIVOS.

● PALABRAS SIMPLES, COMPOSTAS e PARASINTÉTICAS.

2. NAS CLASES DE PALABRAS:

● ADXECTIVOS CUALIFICATIVOS E ADXECTIVOS 
DETERMINATIVOS.

● PRONOMES PERSOAIS, PRONOMES DEMOSTRATIVOS, 
POSESIVOS...

● Falar só de DETERMINANTE como función.

● Considerar UN, UNHA, UNS, UNHAS sempre como INDEFINIDOS, 

nunca como ARTIGOS.

3. NA ANÁLISE SINTÁCTICA:

● SINTAGMA, mellor que FRASE.

● DETERMINANTE, NÚCLEO E MODIFICADOR, para referirse ás 

funcións dentro do Sintagma.

ENLACE e TERMO, dentro do Sintagma Preposicional.

● NÚCLEO E COMPLEMENTOS dentro do 

Sintagma Verbal. COMPLEMENTO DE 

RÉXIME (non SUPLEMENTO).



● ORACIÓN, non CLÁUSULA nin PROPOSICIÓN.

Ademais:

● Escribiranse as funcións con maiúscula e as unidades con 
minúscula.

● Admitiranse as diferentes formas de análise sintáctica (en 

árbore, caixas...), pero na explicación na aula, optarase pola 

representación en árbore.

ANEXO 2

PAUTAS     PARA     A     ELABORACIÓN     DUN     TRABALLO  

Á hora de elaborar un traballo, debes prestar atención a estes aspectos:

1. COIDA A PRESENTACIÓN

Realiza borradores previos. Cando vaias facer a versión definitiva, ten en conta

que é fundamental que sexa doado de ler; para iso:

● Escribe en folios brancos, por unha soa cara.

● Deixa marxes ós lados e na parte superior e inferior .

● Escribe con letra clara:

● Á man: Usa só bolígrafo negro ou azul e evita o tipex.

● No ordenador: escribe cunha letra ARIAL, VERDANA ou 

TIMES NEW ROMAN, de doce puntos, cun espazo entre 

liñas de liña e media ou dúas   liñas.

● Separa os parágrafos, con sangría ou deixando máis espazo.

● Fuxe dos excesos: non abuses das cores, dos símbolos, dos 

debuxos..., non cambies de letra, de tamaño, de cor, a non ser 

que ese cambio teña un significado.

● Revisa o escrito (redacción, ortografía...)



● Grampa e numera as follas a partir do índice.

2. ORGANIZA, ORDENA E EXPÓN O CONTIDO DE XEITO CLARO

As partes imprescindibles nun traballo son: portada, índice, desenvolvemento e 

bibliogra a.

● Na portada, pon o título e os teus datos.

● No índice, pon os apartados numerados ou marcados con 

símbolos..., e indica a páxina que corresponde a cada un.

● No corpo, busca a claridade na exposición de contidos; para iso:

● Expón con orde as túas ideas:

● Os textos expositivos compóñense de presentación, 
desenvolvemento e resumo.

● Os textos argumentativos compóñense de 

tese, argumentos e conclusión.

● Resalta o título dos apartados, usa maiúsculas, subliñáos 

ou márcaos con negriña.

● Marca as citas con comiñas ou letra cursiva e pon 

sempre o autor ou autora.

● Se introduces imaxes ou gráficos, que apareza 

sempre un pé de foto.

● Se introduces números, cantidades ou símbolos:

● Se comezas un enunciado por un numeral, este tense 

que escribir con letra (Dúas personaxes non *2 

personaxes).

● Os signos matemáticos só poden empregarse entre 

números.

● Os números de moitas cifras sepáranse en grupos de 

tres e sen punto (3 567 254).



● Os decimais  Sepáranse por coma  baixa (3,5).

● As unidades escríbense sen punto e con minúscula (m, 

metro), a non ser que procedan dun nome propio (N, 

Newton).

● Nas datas, o ano escríbese xunto e sen punto (2019).

As horas e os minutos sepáranse por punto  (12.45).

● Na bibliografía, tes que citar as fontes da túa información:

● De un libro: APELIDOS, NOME DO 

AUTOR (ano de publicación): Título, 

Editorial.

● De un artigo, xornal ou revista: APELIDOS, 

NOME DO AUTOR (ano de publicación): 

“Título”, páxinas.

Se escribes a odenador os tulos dos libros e das 

cabeceiras de xornais e revistas deben ir en 

cursiva.

● Se se trata dunha páxina web, cita en maiúsculas o

nome, copia o enderezo e pon entre paréntese a 

data da consulta.

No caso das presentacións dixitais, tes que procurar que sexan doadas de 

percibir visualmente; para iso:

● Sintetiza as ideas e expón enunciados curtos.

● Introduce imaxes que apoien as túas ideas.

Xa para rematar, ten en conta que buscar información non é copiar 

información; tes que ler, contrastar, seleccionar e redactar á túa maneira.

     COIDA A PRESENTACIÓN!

ORGANIZA E ORDENA OS CONTIDOS!



             FUXE  DO PLAXIO!


