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1. Introdución e xustificación 

As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de 

cohesión dun pobo (Decreto 79/2010 de 20.05.10 para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

Galicia). O Estatuto de Autonomía (artigo 5) define a nosa lingua como propia de Galicia e dispón que os 

idiomas galego e castelán son oficiais neste territorio, e que todos teñen o dereito de coñecelos e usalos. 

Os centros educativos son un dos primeiros espazos onde o individuo se forma en todo tipo de 

aprendizaxes e contidos, e neles cobran especial relevancia as linguas. Xa que logo, o sistema educativo 

deberá garantir o dominio das competencias comunicativas nas dúas linguas oficiais de Galicia e favorecer 

o coñecemento de linguas estranxeiras, útil na sociedade multicultural e globalizada en que vivimos. A 

adquisición de idiomas faise tamén, en boa medida, nas outras e variadas situacións de comunicación que se 

producen fóra das aulas, polo que é imprescindible ampliar as miras e fomentar o uso do galego en diferentes 

contextos para acadar o seu pleno dominio. 

Para tal fin, débese levar a cabo unha axeitada planificación en materia de lingua. Este proceso debe ser 

meditado e consensuado, e ha de basearse na consecución duns obxectivos realistas a curto, medio e longo 

prazo. Neste sentido, xorden os Proxectos Lingüísticos de Centro (PLC), documentos que recollen as 

decisións colectivas que se toman en materia de lingua nun centro educativo. Presenta a filosofía ou o perfil 

que o centro posúe en relación coas linguas. Debe ser accesible e de interese para todo o profesorado, e 

servir como ferramenta básica de traballo, non como simple trámite administrativo. 

Ante este marco básico, elabórase o presente (PLC), que ten como obxectivo principal deseñar a 

planificación lingüística no ámbito educativo do IES de Soutomaior. Terá unha vixencia de catro anos e, 

con carácter anual, será actualizado mediante addenda naquel conxunto de datos que se consideren oportunos 

ou susceptibles de variación (resultados de consultas anuais, cambios aprobados polo centro e autorizados 

pola consellería, propostas sobre as actividades levadas a cabo, etc.). 

De acordo coa lexislación vixente, unha axeitada planificación debe levar o alumnado a acadar os 

obxectivos lingüísticos establecidos con independencia da súa lingua inicial. Coa intervención de todos os 

axentes da comunidade e de acordo coas pautas básicas que se propoñen neste documento, que emanan da 

lexislación, preténdese que o alumnado acade a competencia lingüística necesaria para comunicarse nas dúas 

linguas oficiais da comunidade (galego e castelán), e tamén nunha ou en dúas linguas estranxeiras (no noso 

caso, inglés e francés). Ademais, perséguese implantar hábitos lingüísticos en galego e facilitar o uso desta 

lingua en todos os ámbitos da comunidade educativa.  

O contexto plurilingüe que se promove mediante este plan enténdese como elemento de enriquecemento 

intelectual e cultural para o alumnado, e tamén como factor que lle pode facilitar ao alumnado unhas 

oportunidades vitais de carácter práctico (no terreo da inserción laboral, da mobilidade, dos estudos 

superiores, etc.). Segundo establece o Decreto 79/2010, o PLC debe desenvolver os seguintes contidos 

básicos: 

- As linguas que se deben empregar nas áreas, materias, módulos ou ámbitos de coñecemento distintos 

dos sinalados nos artigos 4 a 12 do antedito decreto. 

- As medidas de apoio e reforzo para un correcto uso lingüístico escolar e educativo, co fin de alcanzar 

o obxectivo xeral establecido na Lei de normalización lingüística e na LOMCE no que afecta ao 

fomento do plurilingüismo. 

- Os criterios para determinar a lingua predominante do contorno a que se refire o artigo 7 deste 

decreto. 

- As medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas poida 

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan. 

  



 IES DE SOUTOMAIOR 
Estrada de Arcade, 46 C 
36690 SOUTOMAIOR – PONTEVEDRA  

Teléfono 886159801 
ies.soutomaior@edu.xunta.es 

 

4 
 

Consideracións particulares a este PLC-2018 

O IES de Soutomaior é un centro educativo que acaba de ser inaugurado ao inicio do presente curso 

escolar 2018-2019. Para a súa posta en funcionamento, xunto con outros documentos preceptivos de centro 

(PE, PXA, NOF, etc.), cómpre a elaboración dun Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) que deseñe a 

planificación lingüística da súa comunidade educativa de acordo coa lei (D79/2010).  

A elaboración do PLC-2018 debe partir dun diagnóstico detallado da situación lingüística e 

sociolingüística que se atopa no IES de Soutomaior. Esta análise constitúe a primeira fase na elaboración 

do plan, e servirá como base sobre a que se asenten os obxectivo xerais e específicos, as liñas de actuación 

e as medidas que han dar forma ao propio plan. Para a súa preparación foi preciso coñecer as características 

do contexto sobre o que se vai realizar a planificación en materia de linguas, estudo previo denominado 

Proxecto Sociolingüístico de Centro (PSC). Para isto, baseámonos no traballo levado a cabo ao longo dos 

meses de febreiro e marzo de 2018, o que resultou no PSC-2018. Situouse no contexto educativo do CPI 

Manuel Padín Truiteiro entendendo que: 

 O IES de Soutomaior xorde como resultado da segregación do antigo CPI, hoxe CEIP.  

 O deseño deste proxecto lingüístico fíxose sobre a base do estudo da realidade sociolingüística da 

comunidade educativa do CPI, con especial atención á do alumnado.  

 Case a totalidade do alumnado e gran parte do profesorado da ESO que hoxe constitúe o IES de 

Soutomaior foi consultado neste estudo sociolingüístico. 

 O estudo do contexto sociolingüístico (PSC-2018) considerou por separado tanto os niveis 

educativos (EI, EP e ESO) como os ámbitos constitutivos da comunidade educativa (familias, 

alumnado, profesorado, persoal non docente) do antigo CPI.  

 Esta metodoloxía de traballo, análise e interpretación distintiva serviu para que hoxe cada nivel 

educativo (no noso caso, ESO e BAC) poida dispoñer dos seus propios datos por separado.  

 A partir das condicións do contexto, establécense os obxectivos do proxecto e as medidas e 

actuacións propostas para acadalos. 

Ademais do PSC-2018, outros documentos serviron como fonte de información para elaborar este PLC: 

PSC-2008, PE e PXA do IES de Soutomaior, así como da observación directa no propio centro educativo. 

Xustificación 

O Proxecto Lingüístico de Centro 2018 do IES de Soutomaior baséase na seguinte lexislación: 

 Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), publicada 
no Boletín Oficial do Estado o 10 de decembro de 2013.  

 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. 

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

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e 
instrucións para a aplicación do decreto tras os pronunciamentos e sentenzas do TSXG. 

 Decreto 124/2007 (DOG de 29 de xuño) 

 Plan Xeral para a Normalización da Lingua Galega (22/09/04) 

 Carta Europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992 (ratificada polo goberno do Estado 
español en 2001). 

 Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación. 

 Consello escolar de Galicia 

 Informes do Consello de Europa.  
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2. Características principais do contexto 

2.1. O centro educativo 

Denominación oficial IES de Soutomaior 

Enderezo Estrada de Arcade 46 C 

Localidade Arcade 

Concello Soutomaior 

Provincia Pontevedra 

Código postal 36690 

Código do centro 36024987 

Teléfono 9886159801 / 886159801 

Correo electrónico ies.soutomaior@edu.xunta.es 

NIF S 3600059 D 

Titularidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Localización 

O IES de Soutomaior está situado na localidade de Arcade, concello pontevedrés de Soutomaior. Este 

termo municipal, de case 25 km2 de extensión, conta cunha poboación próxima aos sete mil trescentos 

habitantes segundo datos do último censo do INE (2011). Soutomaior aséntase ao fondo da enseada de San 

Simón, na ría de Vigo, coa que contacta polo oeste; limita polo norte cos concellos de Pontevedra e 

Pontecaldelas; polo leste, con Fornelos de Montes e, ao sur, cos concellos de Redondela e Pazos de Borbén. 

O río Verdugo, que se une co Oitavén neste concello, atravesa gran parte do seu territorio e serve, no seu 

traxecto final, para demarcar o límite co concello de Pontevedra. 

Soutomaior divídese en dúas demarcacións principais: Arcade e Soutomaior. Arcade constitúe o núcleo 

urbano do concello e ocupa a fronte costeira da vila. Nela atopamos os principais servizos económicos 

(zonas comerciais, porto pesqueiro, etc.), sociais (dispón de numerosas asociacións musicais, artísticas, 

grupo de teatro, etc.), culturais e de ocio (biblioteca, edificio de charlas e exposicións, porto deportivo, áreas 

recreativas, praias, punto de paso de peregrinos, etc.), polo que actúa como referente para as aldeas 

limítrofes.  

Soutomaior, que cuadriplica en extensión o territorio de Arcade, en cambio, caracterízase por ser núcleo 

principalmente rural e de maior dispersión da poboación. Nel sitúase a sede do concello e constitúe o núcleo 

administrativo da vila. Dispón de recursos económicos (sobre todo, produción vinícola), históricos e 

paisaxísticos (Castelo de Soutomaior, ponte medieval de Comboa, capela do Castro da Peneda, antigo 

Castelo de Castrizán, etc). No terreo sociocultural e deportivo, en Soutomaior atópase o colexio concertado 

Santiago Apóstolo, o pavillón municipal e o campo de fútbol. 

Historia 

As instalacións do IES de Soutomaior son de nova construción, inauguradas en setembro de 2018, no 

mesmo día en que se deu inicio ao curso escolar 2018-2019. O edificio estrutúrase actualmente en tres 

volumes construtivos interconectados. Nun deles sitúanse os servizos comúns, como o ximnasio e a 

cafetería. Outro bloque, que conta cun acceso lateral, contén as oficinas administrativas, a biblioteca e a área 

docente de secundaria. O terceiro volume acolle máis aulas de estudo e departamentos, entre outras 

dependencias. O exterior posúe patios de recreo e canchas deportivas. 
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Oferta educativa e distribución do alumnado 

O IES de Soutomaior é un centro público dependente da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia que engloba os niveis educativos de ESO e BAC para un total de 291 

alumnos e alumnas coa seguinte distribución (curso 2018/2019): 

ESO 

Grupos 1º 2º 3º 4º 

Total 
ESO 

A 21 22 19 19 

B 21 21 19 20 

C 21 22 19 16 

Totais 63 65 57 55 240 

BAC 

Grupos 1º 2º 

Total BAC = 50 
A 27 * 

B 24 * 

Totais 51 * 

Alumnado total do IES Soutomaior: 291 

(*) O curso de 2º de BAC inaugurarase no próximo curso escolar 2019-2020. 

 

Cadro de persoal 

O cadro de persoal do IES está composto por docentes, persoal administrativo e persoal non docente 

de acordo co seguinte esquema: 

Tipo Persoal 

Persoal docente + especialistas PT/AL 32 

Persoal non docente 5 

Total: 37 

Ademais, existe outro conxunto de persoas que desempeñan labores non dependentes directamente do 

centro: servizo de cafetaría e comedor, mantementos, etc. 

 

Área de influencia 

Como foi comentado, o instituto atende as demandas educativas da poboación de Soutomaior e tamén 

da zona sur do concello veciño de Pontevedra (Pontesampaio, Vilar, Acevedo, etc.). Para o BAC, tamén 

recibe alumnado de Vilaboa.  

Nos últimos anos, produciuse un importante incremento da poboación no concello provocado pola 

chegada de xente do rural galego e, en menor medida, doutras zonas do exterior, como Marrocos, 

Sudamérica, China, etc.  
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2.2. O contexto social, cultural e económico das familias 

A maioría das nais ou titoras legais é de idade máis nova cá maioría dos pais ou titores legais, e móvense 

entre os 40 e 60 anos, principalmente. Na escala trimembre básica, profesional ou universitaria, a formación que 

declaran posuír as familias é de carácter principalmente básica ou especializada tanto para os homes como 

para as mulleres. A formación universitaria, que desenvolve maioritariamente a muller, queda en minoría. 

En correspondencia coa formación, o traballo principal que manifestan as familias é en réxime de 

empregados/as (obreiro/a, oficinista ou similar) ou como comerciantes. Nótase unha ampla presenza de 

mulleres amas de casa. É tamén numeroso o sector que seleccionou a opción de outros na enquisa, entre os 

cales atopamos, realmente, ocupacións do mesmo réxime de empregados (sector hostalería, limpeza, 

automoción, transporte, mantemento, etc.). 

Na súa maioría, as familias son maiormente urbanas, pois refiren como lugar de residencia Arcade, núcleo 

urbano do concello de Soutomaior. En menor medida, atopamos a zona rural do concello (19,1 %), e tamén 

Pontesampaio (8,3 %), Redondela (3,9 %) ou Vilaboa (1,5 %). Non obstante, esta procedencia rural non 

significa que a actividade económica principal das familias estea relacionada cos labores agrícolas ou 

puramente rurais, pois percíbese como subsidiaria no contexto dos ingresos do grupo familiar. 

Lugar de residencia ESO. Enquisas PLC 2018. Datos en % 

 

Se atendemos a dimensión étnica das familias, debemos sinalar a presenza importante de familias de 

orixe estranxeira como consecuencia da inmigración. Da totalidade deste grupo, existe un amplo sector de 

procedencia marroquí que manifesta uns usos comunicativos no ámbito doméstico cos nenos/as a cargo en 

lingua árabe. Estas familias declaran que lles ensinaron aos seus fillos a falar nas súas linguas propias e os 

hábitos comunicativos familiares realízanse no ámbito doméstico tamén nestas linguas principalmente. 

A partir dos datos comentados ata o momento, podemos deseñar un contexto sociocultural no conxunto 

do alumnado do IES de Soutomaior caracterizado polos seguintes elementos básicos:  

 Continuidade do alumnado ao longo do tempo e etapas educativas (ESO-BAC). 

 Amplitude da área de influencia do centro (radio xeográfico extenso). 

 Procedencia común do alumnado (do propio concello). 

 Presenza de alumnado de concellos veciños, como Redondela ou Pontevedra (Pontesampaio). 

 Trazo común de tipo fundamentalmente rural do concello. 

 Ampla presenza de alumnado residente no núcleo máis urbano, Arcade. 

 Importante presenza de alumnado inmigrante, de distintas procedencias, ao que debemos 

dedicar un apartado especial neste PLC-2018. As necesidades educativas que presentan, sobre 

todo quen descoñecen as dúas linguas oficiais de Galicia, require dunha atención específica que 

lles permita acadar unha axeitada competencia comunicativa nos dous idiomas, dada a 

importancia do dominio da lingua no éxito ou fracaso escolar. 
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2.3. Contexto sociolingüístico. Resultados do estudo 

Como foi explicado, as conclusións do noso estudo son o resultado dunha análise realizada na 

comunidade educativa do CPI Manuel Padín Truiteiro a finais do curso escolar 2017/2018 ao alumnado 

que, como resultado da segregación deste centro, constituiría no seguinte curso escolar o IES de Soutomaior. 

En concreto, os datos que se manexaron obtivéronse do estudo sociolingüístico (PSC-2018) que se levou a 

cabo durante os meses de febreiro e marzo de 2018. Ademais, outros documentos serviron como fonte de 

información: PSC-2008, PEC e PXA, así como da observación directa no propio centro educativo. 

Os datos que expoñemos no estudo contemplan información relacionada cos usos, competencias e 

actitudes xerais que os membros da comunidade educativa posúen en relación coa lingua galega e castelá.  

No ámbito das familias, observamos que o alumnado vive nun contexto familiar basicamente 

castelanizado xa que o castelán é a lingua que predomina como primeira opción tanto como lingua habitual 

coa parella, como a que se emprega cos nenos/as a cargo. O galego toma certa presenza se consideramos o 

factor idade, pois é a que predomina, por moi pouco, nas relacións dos pais cos avós. Non obstante, é 

importante mencionar que esta situación non se produce coas familias políticas, pois cos sogros (sobre todo 

as mulleres) empregan maioritariamente o castelán.  

Esta situación lévanos a subliñar, como principal conclusión, que se percibe nas familias do noso 

alumnado unha evolución imparable do fenómeno de ruptura da transmisión interxeracional do galego. 

É importante a figura da muller como falante da lingua castelá coa parella e cos fillos, tamén nas súas 

relacións laborais, na veciñanza e nas amizades. Nestes tres últimos ámbitos, o home emprega 

maioritariamente o galego. A lingua que se emprega na escrita e nos servizos básicos (médico, banco, etc.) 

tamén é maioritariamente o castelán. 

Percíbense maiores porcentaxes de castelán nas xeracións máis novas, especialmente, nas mulleres 

(familias de EI). É importante a presenza doutras linguas, sobre todo árabe, no contexto familiar do 

alumnado. 

Obsérvanse bastantes actitudes positivas en relación coa lingua (considérase útil o galego, pensan que 

debe ser unha lingua de estudo e que debe fomentarse máis socialmente), e o galego ten bastante cabida nos 

hábitos de lectura das familias (libros, revistas, etc.), segundo manifestan. 

En relación co ámbito do alumnado, debemos subliñar que, na súa maioría, declárase como lingua inicial 

o castelán, que é a que tamén teñen como lingua habitual, e confírmase que se crían nunha contorna familiar 

tamén castelanfalante. 

O alumnado considérase competente para empregar a lingua galega, e as súas actitudes non son negativas. 

Móstrase favorable a que se empregue a lingua galega con maior intensidade no centro escolar e a que tanto 

o galego como o castelán deban estar presentes en todos os ámbitos da vida cotiá en igualdade de condicións. 

Recoñece de xeito maioritario que empregarían máis o galego se os compañeiros tamén o falasen. Porén, 

son cada vez máis quen cambian os hábitos comunicativos ao castelán en practicamente todos os ámbitos 

da súa vida, sobre todo nas zona máis urbanas do concello, e son testemuñas de que só os maiores (a figura 

do avó) son quen realmente empregan con maior porcentaxe a lingua galega. Esta mesma conclusión 

podemos atopala no PSC-2008. 

A partir dos datos analizados, a día de hoxe, podemos afirmar que o alumnado utiliza o castelán como 

lingua habitual no centro escolar de forma maioritaria. A proporción de monolingües en galego é simbólica, 

pois está nunha media global do 6 % (fronte ao case 50 % en castelán). Esta situación é alarmante e débeselle 

facer fronte para evitar que o alumnado monolingüe en galego, procedente principalmente das zonas rurais 

do concello e das localidades veciñas escolarizado en galego, se vexa movido a instalarse no castelán ao non 

atopar no noso centro o contexto idóneo para a socialización na súa propia lingua. Malia que a maioría 
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declara que non fala menos galego ca antes, existe unha porcentaxe de galegofalantes (12,2 %) que si o 

recoñecen. Nas aulas, o profesorado non ten a percepción de que exista alumnado monolingüe en galego, 

como vimos. 

No centro coexisten outras linguas que son faladas por grupos realmente minoritarios. É destacable a 

existencia do árabe, utilizada polos inmigrantes asentados na localidade. Os usos comunicativos principais 

destas comunidades sitúanse na lingua castelá (vehicular para eles no centro), e contactan coa lingua galega 

unicamente nas clases ou reforzos que reciben. As súas linguas iniciais non teñen garantida a aprendizaxe 

dentro do sistema educativo. Quedan relegadas exclusivamente ao ámbito familiar, xa que tampouco 

declaran un uso entre iguais durante os tempos de lecer (recreos e cambios de clase). 

A pesar dos datos negativos, comprobamos que pode haber solución se hai vontade. O alumnado 

manifesta que comprende sen problema a lingua galega e mesmo se mostra favorable, na súa maioría (por 

riba do 80 % como media), a que se utilice o galego e se promova o seu uso no centro escolar. O alumnado 

procedente doutros países non manifesta ter dificultade para a comprensión do galego, aínda que si mostra 

dificultade obvia para poder falalo. 

O profesorado e o persoal non docente declara que posúe como lingua inicial o castelán, lingua que 

tamén utiliza en maior proporción coas amizades, aínda que en niveis bastante igualados con relación ao 

galego. Na familia, en cambio, domina o uso de galego e o intermedio máis castelán.  

No contexto docente, en cambio, empregan en maior grao o galego, sobre todo, na aula. Fóra das aulas 

mostran unha tendencia a empregar en maior proporción o castelán co alumnado, aspecto que non 

contribúe a normalizar a situación. 

Manifestan posuír un nivel de competencia (percibida) alta sobre o galego, estarían dispostos a formarse, 

e tamén mostran maioritariamente unhas actitudes positivas para que se potencie o uso da lingua galega 

entre o estudantado.  

Estamos, pois, ante un contexto sociolingüístico que non tería problemas en asumir a lingua galega como 

vehicular no centro, tanto por parte do alumnado como do profesorado. Se, como comprobamos nas 

enquisas, a decisión lingüística do profesorado determina na maioría dos casos a lingua do alumnado, 

pechando o círculo, obtemos que o compromiso do profesorado se percibe como unha peza clave para o 

labor normalizador, para a promoción dos usos comunicativos en lingua galega e para a mellora da 

competencia comunicativa en galego entre o alumnado. 

Precisamos un profesorado comprometido ou cando menos que asuma de xeito profesional as tarefas 

deseñadas desde o centro e que, co seu labor, se poidan acadar resultados positivos entre o alumnado.  

O profesorado que se expresa en castelán pode contribuír ao proceso de prestixio do galego desde a súa 

lexítima elección lingüística permitindo visualizar tamén o galego como lingua de comunicación. 

O Equipo Directivo xoga un papel importante no proceso de normalización. É fundamental o seu apoio 

para manter o galego como lingua vehicular do centro e para proxectala aos outros ámbitos da comunidade 

educativa. 

O noso centro educativo posúe un ecosistema favorable por defecto, á vista dos usos comunicativos 

principais, ao castelán. Neste sentido, non é alleo aos hábitos actuais da nosa sociedade. Con todo, non se 

mostra desfavorable para que se desenvolva con maior predominio a lingua galega. O seu nivel de dotación 

de recursos educativos en lingua galega parece bo e opera en termos de documentación, actividades 

extraescolares e carteleiras tamén en lingua galega, a xulgar polos datos do noso estudo. Non obstante, 

existen algunhas carteleiras de seguridade homologadas (indicadores de saída de emerxencia, advertencias 

en zonas de risco) ou avisos de aula en taboleiros en castelán. Sobre as primeiras estanse a tomar medidas 

para súa colocación en lingua galega. 
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Neste espazo, vemos que pode convivir alumnado con situacións sociolingüísticas ben distintas, xa que 

se percibe unha base de respecto e actitudes favorables a que mesmo se amplíen os usos comunicativos en 

lingua galega. Por parte do profesorado, existe tamén unha actitude favorable para que incluso se visualicen 

outras linguas diferentes ás oficiais en Galicia. 

Parece necesario, pois, traballar para que a realidade do centro educativo sexa tratada convenientemente 

con diversas actividades de normalización e dinamización conducentes ao incremento dos valores e 

actitudes cara á lingua, que detallamos no seu apartado correspondente. 

No concello de Soutomaior predomina a lingua castelá en moitos dos ámbitos de desenvolvemento 

social habituais (médico, bancos, traballo, relacións coa veciñanza, amizades, etc.). En cambio, atopámonos 

nun contexto en que as entidades locais (concello e asociacións culturais, de veciños e empresariais) 

empregan o galego de forma maioritaria. O papel normalizador da lingua que xoga de acordo coa lei o 

concello como institución é moi importante, á vista dos datos que manexamos, e valórase como positivo.   

3. Obxectivos básicos 

O obxectivo final que sinala a lexislación para todas as etapas educativas é que os nenos e nenas do 

sistema educativo galego acaden, ao remataren os distintos tramos educativos, a mesma competencia 

lingüística tanto en lingua galega como castelá. O PLC debe garantir, pois, que: 

- O alumnado galego con lingua galega como L1 poida mantela e consolidar unha competencia plena 

nela.  

- O alumnado galego con lingua castelá como L1 adquira plena competencia en galego ofrecéndolle 

espazos e momentos de uso. 

- Que todo o alumnado adquira competencia plena en lingua castelá. 

- Que todo o alumnado adquira competencia plena noutra/s linguas L3. 

Neste sentido, e á vista das conclusións obtidas no noso estudo, temos que un dos principais obxectivos 

do traballo lingüístico no centro é acadar que, cando menos, os nenos e nenas galegofalantes non perdan a 

oralidade na súa lingua por mor da situación sociolingüística que atopan ao chegaren ao centro e tamén 

contactaren coa súa contorna. 

Outro dos retos importantes é equiparar a adquisición de competencias lingüísticas por parte do 

alumnado nas dúas linguas cooficiais de Galicia, castelán e galego. 

De acordo con estes obxectivos centrais e a partir dos datos analizados, establecemos os seguintes 

obxectivos para este Proxecto Lingüístico de Centro: 

1. Frear o cambio lingüístico que se está a producir no noso centro escolar en todas as etapas e potenciar 

o uso da lingua galega entre o estudantado. Resulta prioritario dedicar especial atención aos usos orais e 

cómpre traballar a eliminación dos prexuízos. Polo tanto, é importante conseguir que o noso alumnado 

valore o uso da lingua galega e a empregue con normalidade no centro. 

2. Mellorar a competencia lingüística en galego. É esencial reducir a inseguridade que algúns senten, 

sobre todo, á hora de escribir e falar. 

3. Mellorar a competencia lingüística en castelán. 

4. Mellorar a competencia nas outras linguas estranxeiras curriculares: inglés e francés. 

5. Valorar as linguas que traen os estudantes que veñen de fóra da Galicia. É fundamental que lles 

demostremos que as respectamos e que nos sentimos interesados por elas. Cómpre darlles oportunidades 

para que poidan mostrar as súas linguas e culturas, de xeito que todos nos poidamos arrequecer. 
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6. Involucrar os departamentos no proceso de normalización. Pedir que nas programacións de todos os 

departamentos se teña en conta a competencia lingüística en lingua galega e a organización de actividades 

que a melloren: realizar exposicións orais, valorar a expresión (ortografía, puntuación, variación léxica e 

sintáctica) nos exames en materias non lingüísticas… Isto inclúe o labor de ofrecerlle ao alumnado 

referencias bibliográficas ou recursos educativos tamén en lingua galega. 

7. Levar a cabo medidas para que tanto o alumnado inmigrante como o alumnado con necesidades 

educativas especiais poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan. 

8. Deseñar un conxunto de actividades complementarias para mellorar as competencias e a calidade do 

ensino. 

9. Fornecer de material básico ao profesorado ou darlle a coñecer recursos de internet útiles para mellorar 

a súa competencia. Ofrecer, en xeral, asesoramento lingüístico a toda a comunidade. 

10. Fomentar o uso da lingua galega nas entrevistas cos pais por parte dos titores/as. 

Así mesmo ,de acordo coa función propia que se lle atribúe ao Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega, establécense os seguintes obxectivos de traballo desde este departamento (recollidos na 

programación anual do EDLG e no PFLG, así como tamén no PEC e na PXA do centro): 

 Fomentar, de acordo coa lexislación vixente, o uso da lingua galega como lingua oficial do centro, 

tanto oral como escrita, e en todos os ámbitos: no uso interno -vida administrativa- e no uso externo 

-relacións coa comunidade (concello, institucións, comercio, etc.). 

 Garantir os dereitos lingüísticos dos galegofalantes no seo da nosa comunidade educativa, 

nomeadamente no caso do alumnado. 

 Eliminar os prexuízos lingüísticos en todos os ámbitos e en toda a comunidade escolar a través da 

sensibilización idiomática e a promoción da análise crítica dos preconceptos existentes sobre a lingua. 

 Consolidar o galego como lingua habitual dos grupos xa instalados no idioma e procurar avances nos 

individuos bilingües con predominancia do castelán ou monolingües en castelán. 

 Fomentar entre os pais e as nais do noso alumnado o uso en galego cos seus fillos valorizando o seu 

papel como transmisores fundamentais da lingua. 

 Mellorar as destrezas lingüísticas, nomeadamente as activas, do alumnado e do profesorado e que 

este maior dominio repercuta de forma efectiva no uso habitual da lingua. 

 Reforzar a dimensión comunicativa e instrumental do galego en relación con usos artísticos e 

comunicativos, ligando o seu uso aos modos de vida máis actuais e vangardistas e aos usos lúdicos 

do idioma. 

 Difundir a lexislación actual e facilitar información legal en materia lingüística aos diferentes órganos 

e membros da comunidade educativa. 

 Implicar o maior número de alumnado posible nas actividades do EDLG para que as actuacións 

teñan unha maior repercusión. 

 Xerar dinámicas de traballo que supoñan unha toma de contacto e de corresponsabilidade do 

alumnado, o profesorado e o persoal non administrativo co EDLG. 

 Fomentar os valores funcionais, identitarios e diferenciais do idioma. 

 Fomentar a presenza do galego nas novas tecnoloxías. 

 Promover relacións coas sociedades, colectivos e administracións da contorna escolar que teñan 

incidencia na comunidade educativa. 
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4. Actividades 

Atendendo o marco lexislativo mencionado, o centro debe expoñer as estratexias que permitan garantir 

a adquisición oral e escrita cunha competencia similar nas dúas linguas oficiais. A realidade social que 

atopamos e tentamos describir neste documento implica un esforzo notable pola dignificación e valoración 

do galego, xa que a súa situación diglósica e o seu estado de minorización con respecto á lingua castelá así 

o requiren. 

Ademais das propostas concretas que se foron apuntando, debemos facer referencia a todas as 

actividades levadas a cabo desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega (contempladas no proxecto 

de fomento do uso do galego deste curso), o Departamento de Lingua Galega, a Biblioteca escolar, e, en 

fin, desde todos os departamentos que contribúen de forma activa e comprometida na proposta e 

desenvolvemento de iniciativas que permiten traballar na educación e mellora tanto das competencias 

comunicativas como nas actitudes e valores vinculados co uso e consideración das linguas.  

Deste xeito, podemos salientar as actividades seguintes, de interese fundamental para a promoción da 

lingua e dos hábitos escritores e lectores, que son levadas a cabo no centro escolar: 

 Realización dun Proxecto Integrado de Centro (Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva 

integradora) que promova a lingua e a cultura galega, e ademais que atenda e lle dea visibilidade á 

diversidade sexual, funcional e cultural existente no centro. Este proxecto implica a once departamentos 

distintos do centro educativo e mobiliza a catorce docentes. 

 Club de lectura do centro, en diferentes niveis e cursos educativos. 

 Posible realización dunha nova revista escolar. 

 Posible realización de programas de radio escolar. 

 Desenvolvemento de espazos web promocionais da lingua. 

 Equipos de teatro e/ou montaxes teatralizadas. 

 Elaboración de produtos TIC: videoxogos, videoclips, blogs, podcast, micro-webseries, narrativas 

dixitais, campañas de creación de versos en rede, etc. 

 Organización de charlas, conferencias, visitas de escritores, etc. 

 Realización de obradoiros específicos de lingua, dobraxe e creación literaria. 

 Celebración de actividades e xogos tradicionais: magosto, Entroido, Maios, etc. 

 Realización de actividades lúdicas lingüísticas (xogos, pasatempos, adiviñas, etc.) 

 Participación en actividades que fomentan o uso da lingua (certames, xogos literarios, lecturas 

compartidas, apadriñamentos lectores, etc.). Tanto a nivel local como doutras administracións que 

redunden no coñecemento da realidade galega e o fomento da lingua. 

 Saídas educativas que permitan coñecer a cultura galega en toda a súa dimensión (música, arte, cine, 

política, etc.): visita a museos, auditorio, parlamento, etc. 

 
Considerando os principais ámbitos analizados no estudo sociolingüístico (PSC-2018), tamén detallados 

no PFG, as principais actividades que se deseñan no IES de Soutomaior especificamente para a promoción 

da lingua galega son as seguintes, levadas a cabo polo EDLG (recollidas no PFG e na PXA do centro): 
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Contorna sociolingüística do centro: 

1. Promoción na participación do alumnado do noso centro nas actividades organizadas 

desde o Concello de Soutomaior para impulsar a lingua galega:  

a. Concurso de postais de Nadal 
b. Sesións de teatro organizadas polo concello 
c. Actividades do día do libro 
d. Certame Verbas para Comunicar do Día das letras galegas 
e. Outras charlas, obradoiros, etc. 

2. Organización de actividades diversas de promoción da lingua e da cultura galega que 

impliquen as familias do alumnado, os veciños e tamén institucións do municipio: Proxecto 

Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integraodora (que inclúe, entre outras, o 

Primeiro Rastrexo de Soutomaior, xornadas lúdico-didácticas para o mes de maio, etc.). 

3. Colaboración con entidades locais en campañas, tarefas ou actividades que supoñan a 

promoción da lingua e da cultura galega en ámbitos de conexión co centro, como a música, 

a literatura, o teatro, a mocidade, etc. 

4. Promoción do uso da lingua galega desde o centro en relación coas familias e co contorno 

social do centro, sobre todo, no que ten que ver coa documentación escrita do centro: 

correspondencia, boletíns, publicacións, comunicados… 

Profesorado: 

1. Información sobre materiais didácticos, lingüísticos e pedagóxicos existentes que permitan 

un incremento da docencia en lingua galega: publicacións, filmes, etc. 

2. Axuda en tarefas de revisión e asesoramento lingüístico para a elaboración do material 

didáctico: apuntamentos, avisos, anotacións, etc. 

3. Posta á disposición do profesorado do blog do EDLG para o espallamento de todos os 

traballos realizados en galego na rede. 

4. Organización de charlas de persoas relevantes (escritores, personaxes públicos que 

empreguen o galego na súa profesión) para que o galego sexa visto como unha lingua de 

uso diario e útil en todos os eidos. 

5. Elaboración de unidades didácticas específicas dedicadas aos centros de interese 

relacionados coa cultura galega: Samaín, Magosto, Entroido, Maios, Letras Galegas,…  

6. Promoción da lingua en campañas orientadas á desaparición dos prexuízos: slogans e 

carteis no centro, anuncios en medios de difusión (blogs, revista, etc.). 

7. Información sobre a normativa que regula o uso da lingua. 

8. Realización de actividades en colaboración con outros centros educativos para o fomento 

do uso do galego. 

9. Colaboración co Proxecto Lector que se está a desenvolver no Centro. 

Alumnado: 

1. Realización do Proxecto Integrado de Centro Falemos de ti e min… que pretende, entre 

outros obxectivos, poñer en valor a lingua e a cultura galegas, así como o tratamento da 

diversidade sexual, funcional e cultural. 

2. Campaña de promoción e sensibilización sociolingüística do galego: murais, concursos de 

visibilización do EDL, enquisas, sensibilización sobre linguas minorizadas, etc. 
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3. Posta en marcha e mantemento dun espazo web específico do EDLG dentro da nova web 

do centro. Nel amosaremos os traballos do alumnado. 

4. Edición dunha revista escolar en galego coa idea de difundir as actividades levadas a cabo 

no centro. 

5. Mellora das competencias básicas en galego (lectura e escrita, expresión oral): 

a. Promoción entre o alumnado da lectura e do emprego da biblioteca escolar. 
b. Fomento da participación nos concursos de redacción organizados polo concello 

ou asociacións culturais da localidade. 
c. Colaboración na elaboración de campañas de lectura no Nadal e no Día do Libro. 
d. Creación de clubs de lectura para promover o gusto pola lectura entre o alumnado, 

inserido tamén no proxecto Falemos de ti e min. 
e. Participación en actividades que leven á promoción da escrita (concursos literarios, 

por exemplo). 
f. Obradoiros de mellora das técnicas argumentativas e da expresión oral: 

xestualidade e técnicas de debate. 

6. Colaboración na organización de saídas culturais a institucións que permitan contribuír a 

coñecer a nosa historia, as nosas institucións,as tradicións, a música, a cultura, etc. 

7. Realización de actividades, propias ou en colaboración co centro ou os departamentos, que 

permitan dar a coñecer entre o alumnado as celebracións tradicionais: Magosto e Samaín, 

Nadal, Entroido, Maios, etc. 

8. Realización de actividades, propias ou en colaboración co centro ou os departamentos, que 

xiren ao redor dos días sinalados: Día da Paz, Día Internacional da Muller, Día das Letras 

Galegas, etc. 

9. Celebración de actividades tendentes a demostrar a viabilidade do galego noutros ámbitos, 

como o científico (Día da Ciencia en Galego, por exemplo), o xudicial, o audiovisual, o 

musical, etc.  

Situación lingüística do centro: 

1. Ofrecemento de asesoramento e revisión lingüística para a realización de toda a 

documentación do centro en lingua galega: correspondencia, boletíns, publicacións, 

comunicados, carteis, letreiros e avisos, etc. 

2. Utilización da lingua galega nos actos organizados polo centro. 

3. Traballo conxunto de promoción da biblioteca escolar entre o alumnado. 

4. Recomendación e colaboración coa biblioteca para a selección de libros e recursos en lingua 

galega coa finalidade de que mellore cualitativa e cuantitativamente a súa dotación. 

5. Recomendación de instalación nos equipos informáticos do centro de software en lingua 

galega e promoción do seu uso entre o alumnado e profesorado. 

6. Colaboración con actividades comúns coa ANPA a nivel centro: contacontos, saídas… 
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5. Recursos humanos e materiais 

Recursos humanos 

 Todo o profesorado do centro e persoal non docente. 

 ANPA. 

 Outros centros educativos da zona e outros EDLG, sobre todo, dos centros adscritos.  

 Concellería correspondente e SNL do concello de Soutomaior. 

 OMIX do Concello. 

 Secretaría Xeral de Política Lingüística.  

Recursos materiais 

 Dotación bibliotecaria escolar: dicionarios variados, libros de lectura, libros de consulta, 

ordenadores de traballo e consulta, enciclopedias…  

 Dotación das aulas:  

o Dicionarios de consulta e bilingües. 

o Ordenador con conexión a internet e software en galego (con programas que permiten 

o desenvolvemento das sesións). 

o Pantalla dixital. 

 Aula de audiovisuais con televisión, vídeo, retroproxector e proxector de diapositivas.  

 Aula de informática con ordenadores con conexión a Internet, canón, encerado dixital, etc. 

 Fotocopiadora e outros recursos ofimáticos do centro. 

 Taboleiro de anuncios específico para novidades en materia de lingua.  

 Material achegado por distintas institucións sobre dinamización e normalización lingüística e 

promoción da lingua e cultura galega.  

6. Linguas que se deben empregar nas áreas e materias 

Na nosa contorna castelán falante, o reto segue a ser que os alumnos consoliden unha competencia plena 

na súa lingua, que adquiran destrezas na lingua galega e actitudes e valores positivos en relación con esta 

lingua, así como que acaden unha boa competencia tanto a nivel oral como escrito.  

Con este espírito, desde o Decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia determínanse as condicións en que se deben desenvolver lingüisticamente as diversas 

áreas do coñecemento, que en última instancia e baixo este recoñecemento legal deben establecerse por 

acordo da Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro.  

Tal e como queda recollido na PXA do centro, para o noso centro establécese a distribución de linguas 

por materia e área que se detallan a continuación. 

6.1. Educación Secundaria Obrigatoria 

O artigo 7º do Decreto 79/2010 establece o número e tipo de materias que na educación secundaria 

obrigatoria se impartirán en galego e en castelán:  

(…) impartiranse en galego as materias de Ciencias sociais, xeografía e historia, Ciencias da natureza e Bioloxía 

e xeoloxía, e en castelán as materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química.  

Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de centros, 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 
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porcentaxe de horas semanais, sen prexuízo do disposto no capítulo IV (sobre a impartición de materias en linguas 

estranxeiras). Este proceso realizarase cada catro cursos escolares. 

Para a ESO, considerando o establecido na lexislación, as materias impártense de acordo coa seguinte 

distribución de linguas: 

Materias impartidas en lingua galega: Lingua Galega, Xeografía e Historia,  Bioloxía e Xeoloxía, Educación 

Física (1º, 2º, 3º ESO), Música, Latín,  Relixión e Valores Éticos. 

Materias impartidas en lingua castelá: Lingua Castelá, Matemáticas, Tecnoloxía, Física e Química, Educación 

Plástica e Visual (EPVA), Investigación e Tratamento da Información (ITI), Cultura Clásica, Educación 

Física (4º ESO), Economía, Iniciación á actividade emprendedora e empresarial e Ciencias Aplicadas a 

Actividade Profesional. 

Para o alumnado exento de francés, medida adoptada como reforzo educativo, impartirase a materia de 

reforzo de Lingua castelá en 1º da ESO e a materia de Matemáticas, en 2º. 

6.2. Bacharelato 

No Artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitarios de 

Galicia establécese o seguinte: 

Artigo 8º.-Bacharelato.  

Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de centros, establecerá unha oferta 

equilibrada na mesma porcentaxe de materias comúns, de modalidade e optativas para impartir en galego e en castelán. 

Este proceso realizarase cada catro cursos escolares. 

Para o Bacharelato, considerando o establecido na lexislación, as materias impártense de acordo coa 

seguinte distribución de linguas: 

Materias impartidas en lingua galega: Lingua Galega, Xeografía e Historia,  Bioloxía e Xeoloxía, Educación 

Física (1º, 2º, 3º ESO), Música, Latín,  Relixión e Valores Éticos. 

Materias impartidas en lingua castelá: Lingua Castelá, Matemáticas, Tecnoloxía, Física e Química, Educación 

Plástica e Visual (EPVA), Investigación e Tratamento da Información (ITI), Cultura Clásica, Educación 

Física (4º ESO), Economía, Iniciación á actividade emprendedora e empresarial e Ciencias Aplicadas a 

Actividade Profesional. 

E, a maiores, optouse por impartir na mesma lingua aquelas materias que pertenzan ao mesmo 

departamento. Por exemplo, en lingua galega:  Xeografía e historia e Hª do mundo contemporáneo, ou en 

lingua castelá: Tecnoloxía e Tics. As restantes materias serían impartidas en galego ou en castelán segundo 

se necesitase para compensar a proporción de materias e linguas. Con todo, ao haber desdobres e ao existir 

materias específicas e un número impar de materias de modalidade, as porcentaxes nunca van a ser 50%-

50% para todo o alumnado. A distribución de linguas por materia detállase no seguinte cadro: 

 

MATERIAS COMÚNS 

En lingua castelá En lingua galega 

- L. Castelá (3)                             - Ed. Física  (2) - L. Galega  (3)                                  - Filosofía (3) 

MATERIAS DE MODALIDADE 

BAC de CIENCIAS BAC de CIENCIAS SOCIAIS e HUMANIDADES 

En lingua castelá En lingua galega En lingua castelá En lingua galega 

Matemáticas I  (4) Bioloxía e xeoloxía  (4) Matemáticas aplicadas ás 
CCSS I   (4) 

Latín I  (4) 

Debuxo Técnico I  (4) 
Física e química  (4) 

 Economía  (4) Hª do mundo 
contemporáneo  (4) 

Literatura universal  (4)  
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MATERIAS ESPECÍFICAS 

En lingua castelá En lingua galega 

Tecnoloxía industrial  (3) Linguaxe e práctica musical  (3) 

Tecnoloxía da información e da comunicación (TIC) I  (2) Anatomía aplicada  (3) 

Debuxo artístico  (3) Cultura científica (2) 

Afondamento de matemáticas  (1) Relixión  (1) 

  Obradoiro de habilidades comunicativas  (1) 

 

6.4. Impartición de materias en lingua estranxeira: seccións bilingües 

A norma que rexe e regula a promoción das seccións bilingües é a 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). As 

seccións bilingües foron implantadas en Galicia desde o ano 1999 e promovéronse por razóns lingüísticas e 

sociais. A propia orde defíneas como “a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística da 

educación primaria, da educación secundaria obrigatoria ou bacharelato, ou dun módulo de formación 

profesional específica, que se cursa nun nivel por un grupo de alumnos ou alumnas dun xeito bilingüe, 

dentro do enfoque AICLE/CLIL (aprendizaxe integrada de contidos e linguas): na lingua cooficial que 

corresponda, segundo a normativa vixente, e nunha lingua estranxeira falada na Unión Europea, que é 

impartida como área ou materia ao devandito grupo de alumnos e alumnas”. 

Tal e como se establece no noso PEC, cando a dispoñibilidade de profesorado o permita, o centro 

solicitará autorización para impartir determinadas materias do currículo en lingua estranxeira (francés ou 

inglés), dentro do programa de Seccións Bilingües. 

Para que un alumno ou alumna poida participar neste programa o centro deberá contar coa autorización 

de seus pais ou titores legais.Recoméndase, ademais, ter acadado como mínimo unha cualificación de 

suficiente na materia de lingua estranxeira no curso anterior. 

Na medida do posible, tratarase de que o alumnado que opte por unha sección bilingüe quede distribuído 

aleatoriamente entre os distintos grupos que integran un mesmo curso, evitando a constitución de 

agrupamentos específicos de seccións bilingües. 

As seccións bilingües para o presente curso escolar 2018-2019 son as que se detallan a continuación 

(información recollida tamén na PXA do centro): 

Materia Curso Alumnado Profesorado Coordinación 

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 15 Laura Pérez Codesido Irene Ángela 
Alonso Gasalla Tecnoloxía 3º ESO 17 Diego Flores Ríos 

Xeografía e Historia 4º ESO 14 María Sánchez Crestelo 

 

No Artigo 5.4. da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros 

sostidos con fondos públicos de ensino non universitario, establécense as funcións da coordinación de 

seccións bilingües. Todo o profesorado de Secundaria incluído no Programa de Seccións Bilingües dispón 

dunha hora á semana para coordinación e seguimento. 

7. Linguas que se deben empregar nas programacións 

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia (artigo 3º):  

1. Na Administración educativa de Galicia e nos centros de ensino sostidos con fondos públicos 

utilizarase, con carácter xeral, a lingua galega e fomentarase o seu uso oral e escrito, tanto nas relacións 
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mutuas e internas como nas que manteñan coas administracións territoriais e locais galegas e coas demais 

entidades públicas e privadas de Galicia, sen que iso supoña unha restrición dos dereitos do persoal docente. 

2. As programacións e outros documentos didácticos das materias de lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua 

respectiva. 

3. Nas actuacións administrativas de réxime interno dos centros docentes indicados no punto 1 deste 

artigo, como actas, comunicados e anuncios, usarase, con carácter xeral, a lingua galega, agás no referido a 

comunicacións con outras comunidades autónomas e cos órganos da Administración do Estado radicados 

fóra da comunidade autónoma, en que se utilizará o castelán. Ademais dos procedementos iniciados de 

oficio, tamén se usará o galego nos procedementos tramitados por petición dos interesados, sen prexuízo 

do establecido no artigo 36.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 

públicas e do procedemento administrativo común. 

8. Medidas de apoio e reforzo para o correcto uso lingüístico e para o 

alumnado con insuficiente dominio das linguas 

No noso centro convive alumnado moi diverso canto ao rendemento, á satisfacción dalgunha necesidade 

educativa especial, a situacións de atraso escolar que precisan adaptacións curriculares significativas, etc. Son 

especialmente importantes aqueles casos de alumnos que presentan competencias culturais e sociais que 

cómpre traballar, sobre todo, por tratarse de alumnado inmigrante.  

O presente apartado abrangue aquelas medidas de carácter organizativo e curricular que sexa preciso 

desenvolver no caso de alumnado que presente un déficit lingüístico ou insuficiente dominio das linguas.  

ALUMNADO EN XERAL 

Vistas as características que definen o uso da lingua galega e tamén os resultados obtidos no grao de 

percepción que os usuarios posúen en relación coa lingua (PLC-2018), suxírese que os departamentos 

primen aquelas actividades que reforcen o aspecto oral da lingua, en especial, a expresión.  

Non obstante, promoverase tamén a escoita, posto que sempre se tende a reforzar a expresión escrita e 

nos atopamos con frecuencia con alumnos/as que non se expresan oralmente con coherencia e fluidez, que 

non saben defender unha idea con razoamentos válidos, que non sabe escoitar e respectar a quenda de 

palabra, etc.  

Serían recomendables actividades máis frecuentes que implicasen o uso oral da lingua (exames orais, 

presentacións, debates, xuízos ficticios, manifestacións musicais de improvisación oral, etc.).  

Desde os departamentos promoverase a mellora da competencia lingüística do alumnado, posto que esta 

non depende só das materias de linguas (oficiais e estranxeiras), senón que son responsabilidade de todo o 

profesorado. Tamén se suxire que valoren, en relación co exposto neste proxecto, a variedade lingüística do 

alumnado estranxeiro achegando textos ou referencias ás linguas e/ou países de procedencia. 

Finalmente, suxírese tamén que o profesorado, aínda que non lle corresponda dar a súa materia en galego, 

faga algún tipo de actividade que lle dea protagonismo, como por exemplo introducir de cando en vez textos 

ou referencias que contribúan a prestixiar ese idioma. 

ALUMNADO CON DIFICULTADES. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. O REFORZO DE LINGUAS 

Existe un protocolo de actuación cando se detecta alumnado con necesidades educativas específicas 

(observadas durante a acción titorial, por informes previos de orientación, etc.). Tal e como se recolle no 

Plan Xeral de Atención á Diversidade, cando se identifica, deben determinarse as prioridades de 

intervención e, en caso necesario, adoptar as medidas ordinarias e/ou extraordinarias que sexa necesario. A 
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partir da detección e valoración inicial das necesidades organizaranse os apoios e estableceranse as medidas 

pertinentes, ben de apoio en aula por parte do profesorado ou ben dos especialistas de Pedagoxía 

Terapéutica. 

Para o nivel de ESO, establécese o seguinte: 

 Exención da 2ª lingua estranxeira e de lingua galega cando proceda. 

 Desdobres. 

 Reforzo educativo por parte do profesorado da materia. 

 Valoración na necesidade de permanencia un ano máis no curso. 

O centro leva a cabo reforzos educativos en ESO para aquel alumnado que mostra dificultades 

en determinadas áreas do coñecemento. Segundo recolle a normativa vixente, pode recibir 

reforzo ou apoio, ou exención da segunda lingua estranxeira (no noso caso, francés). Este 

reforzo farase nas materias instrumentais, é dicir, as dúas linguas oficiais e as matemáticas. Se as 

circunstancias o requirisen aplicaranse adaptacións curriculares significativas ou non 

significativas, principalmente, nas áreas instrumentais.  

Á parte destas medidas de atención á diversidade, os distintos departamentos deberán ter en 

conta o factor lingüístico como determinante á hora de poder seguir o desenvolvemento 

curricular da materia e deseñar dentro das súas programacións actividades, estratexias 

metodolóxicas, xeitos de avaliación diversificada e outras medidas contempladas na lexislación 

vixente que poidan ser realizadas por este tipo de alumnado. 

 

Para o BAC, outro dos niveis impartidos no centro educativo, contémplase a optatividade como principal 

medida de atención á diversidade, tendo en conta os intereses e as características do alumnado. Así, no noso 

centro, ofértanse no ámbito lingüístico obradoiros de comunicación oral para 1º de BAC, e para 2º, técnicas 

de expresión e comprensión textual, que melloran a competencia lingüística no alumnado de ensinanza 

postobrigatoria. 

 

En xeral, deberán potenciarse as catro destrezas lingüísticas para acadar unha competencia lingüística 

equilibrada. Neste sentido, os departamentos deberán reflexionar sobre a pouca importancia que 

tradicionalmente se lle deu á comunicación oral e tratarán de fomentar a escoita activa e crítica e a expresión 

oral coherente e razoada. 

Cómpre considerar outro conxunto de alumnado con necesidades especiais, como por exemplo, aqueles 

que presentan dificultade visual ou auditiva. Debemos aproveitar esta ocasión sempre para traballar e 

arrequecer as competencias e valores do resto do alumnado (por exemplo, a existencia doutros códigos 

comunicativos), actividades que tamén serán convenientemente programadas en relación coa lingua. Con 

este alumnado elaboraranse programas individualizados de intervención coa finalidade de facilitar a 

consecución dos obxectivos e as competencias do BAC e da ESO. 

ALUMNADO PROCEDENTE DOUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS  

Danse casos en que no centro se matricula alumnado procedente doutras comunidades autónomas e 

non coñece a lingua propia de Galicia. Para eles, a lexislación prevé a exención da materia de lingua galega 

durante dous cursos académicos. 

Aplícase, ante esta situación, unha orde que ten por obxecto regular os distintos supostos excepcionais 

e taxados en que o alumnado pode solicitar a exención da materia de lingua galega nos diferentes niveis e 
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etapas do ensino non universitario: 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.  

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

compatible o carácter obrigatorio do estudo da materia de lingua galega en todos os niveis educativos non 

universitarios con determinadas causas taxadas que xustifican o réxime das exencións posibles, segundo a 

regulación prevista nos artigos 18 e 19 daquela norma, que se caracterizan pola concorrencia dos seguintes 

requisitos: 

a) Que a xustificación da exención atope fundamento nunha circunstancia obxectiva de incorporación ex 

novo ao sistema educativo de Galicia.  

b) Que o alumnado de nova incorporación proceda doutras comunidades autónomas ou dun país 

estranxeiro.  

c) Que a incorporación ex novo ao sistema educativo de Galicia se produza no terceiro ciclo de educación 

primaria, na educación secundaria obrigatoria ou no bacharelato. 

ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO  

Nos resultados do PSC-2018 queda referido que o noso IES ten un elevado número de alumnado 

estranxeiro, principalmente, de procedencia marroquí (10% da matrícula total). Moitos destes alumnos levan 

varios anos no noso país, pero aínda presentan dificultades para adquirir un suficiente dominio das linguas, 

sexa castelán ou galego pola falta de uso no ámbito familiar.  

As necesidades educativas que presenta este grupo de alumnos/as, sobre todo os que descoñecen as 

dúas linguas oficiais, requiren dunha atención específica que lles permita acadar unha axeitada competencia 

comunicativa nos dous idiomas, dada a importancia do dominio da lingua no éxito ou fracaso escolar. 

Ademais das medidas de exención da lingua galega a que se pode acoller este alumnado (detalladas na 

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), pódense poñer en práctica outra serie 

de medidas complementarias.  

Con todo, o centro non conta con profesorado específico para a atención deste alumnado, polo que as 

medidas que se adoptarán serán aquelas que se poidan levar a cabo aplicando os protocolos que establece a 

lei e contando só coa dispoñibilidade horaria do seu cadro de profesorado: 

 Actividades de apoio ou de inmersión lingüística cando exista profesorado con horario 

dispoñible. 

 Atención individualizada dentro da aula por parte do profesorado titor. 

Non obstante, dadas as circunstancias de chegada de alumnado procedente do estranxeiro que non 

domine ningunha das linguas da nosa comunidade, debe poñerse en marcha un protocolo de acollida. 

PLAN DE ACOLLIDA A ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO 

Entre os distintos obxectivos educativos e pedagóxicos, así como de convivencia e cooperación que 

sinala o PE que rexe os principios do noso centro educativo: 

 Consolidar os valores de liberdade, igualdade, xustiza, responsabilidade, respecto entre as 

persoas, aceptación da diversidade, cooperación, solidariedade, respecto ao medio ambiente, 

creatividade e gusto polo traballo ben feito. 

 Loitar contra as desigualdades existentes entre o alumnado que se sustenten en prexuízos ante 

crenzas, nacionalidades, linguas, tradicións ou prácticas consuetudinarias transmisoras, directa 

ou indirectamente, dun prexuízo en calquera ámbito da vida.  
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 Lograr que todo o alumnado sinta que cando se atopa no centro está nun lugar de máximo 

respecto cara ás realidades, identidades e ás opcións persoais libres de cada quen.  

Neste sentido, cando se escolarice alumnado estranxeiro que presenta a necesidade de aprendizaxe do 

idioma como paso previo para incorporarse ás clases, é vital que tomemos decisións no terreo lingüístico 

que impliquen tanto a consecución do éxito escolar como a súa verdadeira inclusión no centro.  

Nestes casos, tal e como se recolle no propio PE, porase en práctica o protocolo de actuación de acordo 

coa Orde do 20 de Febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do 

estranxeiro).  

O proceso de incorporación ao centro será precedido dun diagnóstico que nos informe das necesidades 

persoais que o alumno/a reflicte nos seguintes aspectos principais:  

- Necesidades sociais  

- Necesidades psicolóxicas: autoestima, afectividade  

- Necesidades Competenciais:  

 Lingüística  

 Cultural  

 Curricular  

Este plan de acollida xustifícase como un documento que regulariza a convivencia e establece como o 

centro entende que debe ser a entrada do alumnado procedente do estranxeiro, entendido este alumnado 

como un grupo con NEE, así recollido no noso proxecto educativo e no plano de atención á diversidade. 

Esta lei avala lexislativamente o documento “Plan de acollida a alumnado estranxeiro”(Xunta de Galicia), 

documento que inclúe o seguinte protocolo: 

 Aprendizaxe intensiva do castelán e, progresivamente, do galego durante cando menos un 

trimestre, coa asistencia a determinadas clases que requiren menor competencia lingüística 

(Educación Física, Educación Plástica, aquelas nas que se utilice sistematicamente as TIC…), 

onde se garanten espazos comúns de socialización desde o primeiro momento.  

 Asumirán o papel de axentes de inmersión lingüística intensiva:  

o O profesorado de Pedagoxía Terapéutica (que, ao mesmo tempo, proporcionará o 

soporte emocional que necesita este alumnado).  

o Un alumno que actuará de acompañante (compañeiro/a de clase) durante un tempo.  

 Ao mesmo tempo, procurarase que estes alumnos non estean illados e participen en todo aquilo 

que, sen necesidade de expresión oral ou escrita, poidan intervir con niveis nulos ou básicos de 

coñecemento do idioma (actividades artísticas, de música…). 

 Tamén nestes momentos iniciais de escolarización é importante valorar xa a súa propia lingua, 

polo que o profesorado de PT lle achegará por escrito ao resto de profesorado implicado as 

fórmulas de presentación básicas: saúdo, benvida, etc., no idioma de orixe do alumno. 

 En todo o caso, solicitarase sempre a colaboración doutras persoas da comunidade educativa 

presentes no centro (profesorado, alumnado, persoal non docente) con coñecemento do idioma 

do novo alumno/a. 

 En canto á documentación que se lles proporciona inicialmente, tanto a eles/as como ás familias, 

farase, de ser posible, no idioma de orixe (horario do alumno, información sobre o sistema 

educativo, sinalización das dependencias do centro…). 

 Unha posible actividade por parte do alumnado de ESO (pode facerse, por exemplo, na hora 

de titoría na aula o nas clases de Educación Plástica e Visual) sería a realización de carteis na 

lingua de orixe do novo compañeiro/a inmigrante que representen lugares comúns no centro: 

biblioteca, salón de actos…, que poden colocarse de xeito provisional durante as primeiras 
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semanas e que a un tempo que facilitan a este novo alumnado o coñecemento destes espazos 

tamén son indicativos para eles/as da importancia que lles concedemos á súa lingua de orixe. 

Aquelas linguas que presentan grandes diferenzas co castelán e o galego (caso do árabe), supoñen unha 

dificultade engadida no proceso de ensinanza-aprendizaxe, en aspectos como lateralidade, diferenzas 

fonéticas, gráficas, sintácticas…, polo que haberá que incidir moito máis nesas cuestións no apoio a este 

alumnado, sobre todo ao principio. 

No relativo á aprendizaxe por parte destes alumnos/as da lingua galega, deberanse fomentar en xeral 

actitudes positivas, dado que é unha lingua máis para dominar e coa que, por exemplo, o alumnado marroquí, 

adoita ter dificultades. 

 Neste sentido, propomos a creación dun voluntariado de alumnos/as que se presten a conversar 

en galego con eles/as nos recreos dun xeito relaxado. 

Naquelas actividades do centro que empreguen expresamente a lingua oral ou escrita fomentarase a 

participación destes alumnos/as coa súa propia lingua (semana de actividades da biblioteca, por exemplo). 

Consideramos, tamén, que esta é unha oportunidade para desenvolver valores de respecto e comprensión 

cara ao diferente e de poñer en práctica principios que sempre defendemos, como a integración, a 

diversidade na aula ou a atención individualizada ao alumnado. En suma, consideramos que a diversidade 

cultural é, ademais dunha riqueza, un bo recurso no centro para acadar unha educación inclusiva real baseada 

na convivencia intercultural. 

9. Currículo integrado das linguas 

Coa entrada en vigor da LOMCE e seguindo as pautas marcadas pola Unión Europea desde 2001, 

abórdase a necesidade de que as linguas reciban un tratamento integrado (TIL) no sistema educativo. Esta 

lei concretouse a nivel autonómico no Decreto 86/2015 e nela establécese que os centros educativos, 

facendo uso da súa autonomía, deben determinar as pautas que han seguir para impartir o currículo integrado 

das linguas (CIL). A ferramenta que deben empregar para desenvolver as súas propostas de traballo 

orientadas cara a este tratamento integrado de linguas é o Proxecto Lingüístico de Centro (PLC).  

A Consellería de Educación, no desenvolvemento do Decreto, promulgou unhas instrucións básicas que 

introducen importantes cambios en materia de lingua, sobre todo, de tipo metodolóxico e de recursos 

didácticos, que comentamos a seguir (artigo 11, Principios metodolóxicos): 

1. Cambios metodolóxicos 

Tanto na educación secundaria obrigatoria como no bacharelato é especialmente salientable que a aprendizaxe das 

distintas linguas establecidas no currículo destas etapas se trate de xeito integrado, e dea continuidade 

ao proceso de fomento do interese por outras linguas e culturas distintas da propia e promovan o respecto cara ás persoas falantes 

desas linguas. 

Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta 

educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao 

desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas 

tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán:acordos sobre criterios 

metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas,sobre a terminoloxía que se vaia empregar,sobre o tratamento 

que se lles dará aos contidos,sobre os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe similares en cada 

materia lingüística, e acordos para evitar a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera 

lingua. 
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Os métodos docentes deberán favorecer a motivación por aprender no alumnado, polo que os docentes 

deberán ser quen de xerar neles curiosidade e a necesidade de adquirir coñecementos, habilidades e valores. Recoméndase: 

 A aprendizaxe por proxectos (proposta dun plan de acción co que se busca conseguir un resultado práctico). 

Esta metodoloxía favorece a tarefa investigadora, a reflexión e a crítica. 

 O uso do portfolio (carpeta de aula virtual ou material, que achega información sobre o alumnado e permite 

mostrar os resultados da súa aprendizaxe, reforzando o proceso de avaliación continua. 

 

O profesorado debe procurar que o alumnado comprenda o que aprende, que o alumnado saiba para 

que aprende, que o alumnado sexa capaz de usar / aplicar o aprendido en distintos contextos 

dentro e fóra da aula. 

 

2. Cambios nos recursos didácticos 

O papel do/a docente como xerador dos seus propios recursos xunto ao enfoque interdisciplinar e 

integrador que a lei demanda impide o uso tradicional do libro de texto como referente máximo no proceso 

de ensino – aprendizaxe, polo que este se vai converter nun Libro de Apoio para o alumnado, pero será só 

un recurso máis, nunca o único. 

A innovación metodolóxica ao servizo do desenvolvemento das competencias básicas trae consigo 

novos recursos que a propia lei sinala como necesarios: Promoverase a integración e o uso das 

tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para 

desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

 

É fundamental, pois, que se traballen as linguas conxuntamente. Para iso, desde o centro educativo deben 

concretarse aquelas medidas que os departamentos de lingua adoptan en relación coa didáctica das linguas. 

A finalidade é favorecer as experiencias lingüísticas do alumando evitando as repeticións comúns:  

 Criterios metodolóxicos básicos. 

 Acordos terminolóxicos (lingüísticos, metalingüísticos, gramaticais, literarios...). 

 Tratamento dos contidos, dos criterios de avaliación e dos estándares de aprendizaxe similares.  

 Procedementos e estratexias de comprensión e produción textual. 

 Estratexias de aprendizaxe xerais.  

 

Finalidades principais do CIL:  

 Establece acordos comúns en materia de lingua entre os departamentos do centro.  

 Contribúe á mellora da competencia en comunicación lingüística do alumnado galego en todas 

as materias do currículo. 

 Promove procesos de ensino e aprendizaxe de linguas baseados no enfoque comunicativo e nas 

competencias clave. 

 Evita a repetición de conceptos teóricos no ensino de diferentes linguas e achega o alumnado 

ao feito lingüístico empregando unha terminoloxía común. 

 Dinamiza a planificación lingüística do centro, recollida no seu PLC (Proxecto Lingüístico de 

Centro). 

 Establece canles para a normalización da lingua galega. 

 Mellora a formación do profesorado con respecto ao plurilingüismo. 
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O TIL NO IES DE SOUTOMAIOR 

O noso centro educativo non é alleo ao xeito de proceder do ensino medio actual. O sistema educativo 

está excesivamente compartimentado, segmentado en áreas, materias, bloques de contidos, competencias, 

estándares de aprendizaxe, aulas, etc.  

Tal situación non propicia que o alumnado adquira unha competencia plurilingüe; máis ben, favorece 

unha aprendizaxe que, no mellor dos casos, permite acadar unha competencia monolingüe múltiple, 

conclusión que recollen diversos estudos en situacións de ensino-aprendizaxe análogas.  

Esta situación leva tamén a que, por parte do profesorado, exista un descoñecemento do traballo que 

desenvolven outras compañeiras e compañeiros nas aulas, e polo tanto se cometan duplicidades e 

superposicións innecesarias que acaban confundindo o alumnado.  

Entre as materias de lingua, pois, cómpre unha colaboración que integre o tratamento dos contidos en 

materia de lingua, que posibilite unha coordinación e permita compartir obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación e –esencialmente– a metodoloxía no traballo das linguas. O PEC do noso instituto recolle este 

espírito integrador e sinálase como obxectivo educativo e pedagóxico abordar a aprendizaxe lingüística dunha 

maneira integrada e interdisciplinar en todas as áreas do currículo. 

Consenso entre as áreas de lingua 

Durante varios cursos escolares, os departamentos de Lingua castelá e literatura, e Lingua galega e 

literatura do nivel ESO do CPI Manuel Padín Truiteiro adoptaron de xeito preliminar unha serie de medidas 

comúns que contribúen a que as linguas se impartan curricularmente de forma parcialmente integrada. 

 No presente curso escolar, xa no seo do IES de Soutomaior, estes acordos mantéñense na ESO e tamén 

se comezaron a poñer en práctica para a nova liña de BAC no seu primeiro curso. Aparecen detallados no 

ANEXO I (vid.) e aquí sinálanse os principais aspectos acometidos: 

 Criterios metodolóxicos básicos: 

o Adopción da mesma metodoloxía de análise morfolóxica (canto ao proceso de 

segmentación de unidades menores). 

o Metodoloxía común na análise sintáctica (esquema arbóreo) dos enunciados. 

o Metodoloxía de segmentación e representación fonolóxica. 

 Terminoloxía empregada: 

o Conceptos fonéticos e fonolóxicos básicos.  

o Emprego da mesma terminoloxía e criterio de categorización morfolóxica (tipo e 

nomenclatura das categorías gramaticais). 

o Recoñecemento das mesmas unidades e niveis de análise sintáctica. 

 Tipoloxía e denominación de unidades sintácticas. 

 Mesmo tipo de abreviaturas. 

 Tratamento dos contidos, dos criterios de avaliación e dos estándares de aprendizaxe similares.  

o Adopción de criterios de avaliación similares: 

 Na análise sintáctica, morfolóxica e semántica das unidades. 

 Na análise textual. 

 Na revisión ortográfica dos textos. 

 Nos criterios de corrección xerais aplicados ao conxunto da materia: 

 Exames teóricos (ao redor do 60-70 %). 

 Traballo de aula, caderno, outros (aproximadamente o 10-20 %). 

 Libro de lectura trimestral (20 %). 
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Durante cada curso escolar, pode existir tamén algún acordo concreto na distribución de contidos 

comúns entre linguas á hora de seren impartidos na aula, pero estes non figuran recollidos nas 

programacións correspondentes. Por exemplo, no centro o departamento de lingua castelá asume con maior 

preeminencia a docencia dos contidos sintácticos; o departamento de lingua galega, os contidos de 

sociolingüística. 

Malia existiren, como vemos, uns criterios mínimos compartidos, na práctica diaria obsérvase a 

necesidade de adoptar un consenso CIL máis amplo e estable a nivel de centro que dispoña unha 

distribución de contidos e estándares de aprendizaxe de xeito común e con carácter permanente. Cómpren 

acordos máis concretos entre os departamentos de Lingua galega e Lingua castelá que precisen con maior 

rigor uns criterios comúns, e que estes sexan recollidos na programación didáctica de cada materia para 

adoptarse de xeito definitivo polo profesorado encargado da materia. Os aspectos que semellan máis 

urxentes para o noso IES son: 

o Distribuír de forma clara e consensuada, reflectíndoo na programación didáctica de cada 

departamento, aqueles contidos comúns que poidan atoparse nas materias (teoría lingüística, literaria, 

sociolingüística, etc.).  

 Cada materia encargaríase da impartición e avaliación exclusiva de determinados contidos sen 

que sexan obxecto de estudo duplicado para o alumnado.  

 Podería producirse a repetición dun mesmo contido nas dúas materias para explicar e avaliar 

aquelas especificidades propias de cada lingua (aspectos concretos gramaticais, singularidades 

léxico-semánticos, culturais, literarias, etc.). 

o Definir as unidades de estudo e os niveis de análise semántica nos mesmos termos en que se 

acordaron para a análise morfosintáctica. 

o Determinar unhas pautas comúns de análise textual (esquemas e procedementos de análise e síntese 

de textos narrativos, poéticos e dramáticos escritos). 

o Establecer un plan de traballo conxunto máis elaborado que determine de xeito claro e preciso os 

principios de actuación comúns con outros departamentos de lingua, agora si, incluíndo todos os 

restantes: inglés, francés, latín, etc. 

Neste sentido, existe consenso amplo para que se produza unha revisión e asentamento destes puntos, 

así como a creación de novos acordos entre os membros dos departamentos de linguas (e tamén dos 

departamentos non de linguas), tal e como establece a lexislación.  

Prevese que se realice a partir deste primeiro curso inaugural do IES para que, ao comezo do próximo 

2019-2020, poidan incorporarse nas programacións didácticas de cada materia implicada. No vindeiro curso 

escolar serían contemplados os acordos correspondentes ao segundo curso de BAC, aínda non iniciado. 

Estes cambios poderían ser engadidos na presente PLC mediante addenda anual.  

Consenso entre áreas de lingua e non de lingua 

Ningunha materia, en ningunha etapa nin en ningún nivel, é allea ao uso da lingua para o ensino e 

aprendizaxe. É unha competencia básica non exclusiva da área de lingua que debe ser traballada 

transversalmente e adoptando, tamén, este enfoque integrador. Cómpre que o profesorado de todas as 

materias explote ao máximo a posibilidade dos acordos en materia de CIL para levalos á súa aula e facerlle 

ver ao alumnado que os contidos, métodos e criterios son un en todo o centro educativo. Cada materia 

debera ofrecer estratexias para que o alumnado adquira unha competencia lingüística baseada nos mesmos 

criterios e acordos, ben sexa para establecer un formato de entrega de traballos, un criterio de corrección de 

faltas de ortografía, a explicación de textos específicos de cada materia (gráficas, problemas, táboas, etc.)… 

A lei establece a necesidade de que desde todas as materias se traballen en conxunto polo menos as 

competencias centrais das linguas (lectura, escrita, expresión, comprensión), de aí tamén a necesidade de 
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deseñar uns acordos metodolóxicos mínimos entre todos os departamentos didácticos, aspectos que 

poderían quedar fixados nun futuro. As medidas poderían comprender, entre outras, as seguintes cuestións 

básicas: 

 Consenso entre os dpto. de lingua e non de lingua: 

o Para a revisión ortográfica e gramatical das producións orais e escritas. 

o Para a determinación de produtos finais claros para o alumnado, por exemplo: 

 Pautas para a presentación de traballos (formato, estilo, etc.) 

 Pautas para a presentación de exames (formato, estilo, etc.) 

 Tipoloxías e propiedades textuais (informes, redaccións, exposicións, etc.) 

 Indicacións para enviar tarefas anexas nos correos electrónicos. 

 Indicacións para tomar apuntamentos. 

 Indicacións para citar fontes, textos e obras. 

 Indicacións para elaborar un resumo 

 Indicacións para elaborar un esquema 

 Indicacións para redactar unha definición 

 Integracións das habilidades lingüísticas en áreas non lingüísticas:  

o Comprensión e expresión de textos. 

o Comprensión e expresión oral. 

o Lectura (velocidade, fluidez, vocabulario), etc. 

 Outros aspectos comúns posibles. 

 

No que respecta ás materias non de lingua, a lei inclúe outros epígrafes de interese por canto que insisten 

na necesidade do traballo conxunto das materias a prol dunha mellora das competencias comunicativas 

básicas do alumnado. Estes epígrafes son: 

Expresión oral e escrita, comprensión oral e escrita (en todas as materias): 

Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentarase a correcta expresión 

oral e escrita, e o uso das matemáticas. De acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, 

o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

Comprensión lectora (en todas as materias): 

Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na práctica 

docente de todas as materias. 

Proxectos e actividades de aprendizaxe integradas: 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de 

aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre 

outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 

 

En resposta a esta situación, no IES de Soutomaior existen na actualidade diversos plans de traballo que 

se orientan cara a estes aspectos, recollidos na PXA-2018/2019. Están en funcionamento distintos equipos 

de dinamización que contemplan entre as súas competencias o desenvolvemento destas particularidades 

(dinamización das TIC, da biblioteca, lingüística, das actividades complementarias e extraescolares, etc.). 
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 Plan Lector, con implantación da Hora de ler, os Clubs de Lectura, Semana do libro, etc. (convocatoria 

DOG do 04-09-18 dentro do Plan LÍA). 

 Plan de integración das TIC, con obxectivos como potenciar o uso das TIC no proceso de 

ensino-aprendizaxe co alumnado, crear grupos de formación colaborativa entre o profesorado, 

etc. 

 Plan de Acollida, etc.  

Son varias as actividades que inciden na mellora das competencias clave traballadas de xeito 

interdisciplinar no centro educativo para este curso escolar 2018/2019: 

 O EDLG promove a realización dun proxecto integrado de centro que implica once 

departamentos distintos do centro educativo e mobiliza catorce docentes: Falemos de ti e min: a 

cultura galega desde unha perspectiva integradora. O obxectivo principal é promover a lingua e a cultura 

galega, ademais de atender e darlle visibilidade á diversidade sexual, funcional e cultural existente 

no centro. Experiencias como estas demostran que a aprendizaxe das competencias de xeito 

integrado é posible e moi positiva. O alumnado avanza efectivamente nos seus resultados de 

aprendizaxe en diversas competencias ao mesmo tempo. 

 Tamén se están a levar a cabo a nivel de centro outro proxecto interdisciplinar que persegue a 

mellora en conxunto das distintas competencias clave do alumnado: Proxecto Roma, ao abeiro do 

programa “Contratos Programa” (08-11-2018). O pasado curso escolar desenvolvéronse dous 

proxectos interdisciplinares cun interese similar, titulados Proxecto París e Proxecto Novo IES no 

seo do anterior CPI.  

 Participación no Parlamento Xove e torneos de debate, e realización de obradoiros de 

habilidades comunicativas (charlas-obradoiro e tamén impartición da materia en 1º de BAC co 

mesmo nome) permiten tamén incrementar de xeito claro a competencia do alumnado de xeito 

integrado. 
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10. Avaliación 

Anualmente, avaliarase o resultado das medidas propostas neste proxecto, tanto as tendentes a fomentar 

a lingua galega como a mellorar a competencia lingüística do alumnado.  

Así mesmo, avaliarase o conxunto de programas e actividades para o fomento e dinamización do galego 

realizados polo centro cada curso, para comprobar as deficiencias detectadas e promover as melloras que 

procedan dentro deste Proxecto Lingüístico de Centro. 

A partir desta avaliación, que figurará como addenda anual a este proxecto, elaborarase o plan de 

fomento e dinamización do curso seguinte. 

Coa frecuencia que se acorde realizarase unha enquisa similar á realizada para este proxecto coa finalidade 

de comparar os resultados e estudar posibles cambios relacionados coas actuacións presentadas.  

O seguimento deste proxecto ao longo dos cursos será realizado polos xefes dos departamentos de 

linguas, o coordinador do EDLG, a xefa do departamento de orientación e dous profesores/as máis. 

No mes de xuño, na memoria anual, recollerase a avaliación do proxecto que se efectuará tendo en conta 

os seguintes criterios: 

- Consecución dos obxectivos propostos. 

- Análise das actuacións dinamizadoras levadas a cabo. 

- Valoración do grao de implicación dos membros da Comunidade Educativa. 

- Análise dos materiais e recursos empregados. 

- Progreso do alumnado na adquisición de competencias lingüísticas tendo en conta as propostas 

realizadas. 

- Valoración da incidencia do proxecto na Comunidade Educativa. 

- Avaliación dos resultados das actividades levadas a cabo: consecución do obxectivo, participación, 

interese… 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo I: proposta inicial CIL entre departamentos de linguas 

 

 

PROPOSTA TIL IES DE SOUTOMAIOR 

 

De acordo coa lexislación, no marco de elaboración do Proxecto Lingüístico de Centro (PLC), xunto 

cos apartados que lle son preceptivos a este tipo de documentos, deben recollerse tamén aquelas propostas 

de traballo en materia do chamado Tratamento Integrado de Linguas (TIL).  

O TIL que presentamos recolle a proposta inicial do IES de Soutomaior para unificar a terminoloxía 

gramatical nas materias de lingua galega e castelá. Este proxecto foi elaborado durante este curso 2018-2019 

como documento base que sirva de punto de partida para acadar un futuro acordo de centro de maior 

amplitude e afondamento tanto entre as materias de lingua (galego, castelán, inglés, francés) como entre 

estas e as materias non de lingua.  

Un segundo paso neste proceso, pois, sería elaborar unha programación de consenso para a docencia de 

ambas as linguas na que se recollan os presupostos comúns e as metodoloxías compartidas que faciliten a 

trasfega do coñecemento dunha lingua a outra por parte do alumnado.  

 

Criterios metodolóxicos e terminolóxicos básicos: 

 

Criterios básicos no nivel fonético - fonolóxico 

 Na Fonética e Fonoloxía os conceptos que se explican coinciden nas linguas.  

 Na representación fonolóxica séguese o Alfabeto Fonético Internacional (AFI). 

 

Criterios básicos no nivel morfolóxico 

 Na Morfoloxía manéxanse conceptos similares sobre os tipos de palabras, a estrutura das formas verbais 

e os tipos de perífrases.  

 As diferenzas máis importantes atópanse nas denominacións dos tempos verbais, asociadas ao seu valor 

temporal. Tenderase sempre á utilización da terminoloxía máis simple expresada con vocabulario claro 

e accesible que lle facilite a comprensión dos conceptos ao alumnado. 

Concepto de MONEMA (signo lingüístico mínimo, unidade mínima dotada de significante e significado) 

 Clases de monemas:  

- LEXEMAS (ou RAÍZ) e  

- MORFEMAS. Tipos de morfemas:  

- INDEPENDENTES (forman palabras por si sós) e  

- DEPENDENTES (asócianse a un lexema). Tipos de morfemas dependentes: 

o FLEXIVOS (indican xénero e número nos substantivos e nos adxectivos; tempo, 

modo, aspecto, voz, persoa e número, nos verbos) e  

o DERIVATIVOS (engadidos a un lexema, crean unha nova palabra). Tipos: 
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 Prefixo  - Interfixo  - Sufixo (derivativo, alterativo e flexivo) 

Tipos de palabras segundo o significado:  

- LEXEMÁTICAS (significado léxico: substantivos, adxectivos e adverbios) e  

- MORFEMÁTICAS (significado gramatical: artigos, conxuncións, preposicións). 

 

Tipos de palabras segundo os monemas:  

- SIMPLES (lexema con ou sen morfemas flexivos),  

- DERIVADAS (lexema con un ou varios morfemas derivativos),  

- COMPOSTAS (dous ou máis lexemas con ou sen morfemas flexivos) e 

- PARASINTÉTICAS (dous ou máis lexemas con morfemas derivativos, con ou sen morfemas flexivos). 

 

Clases de palabras 

Abreviatura (análise morfolóxica e 

sintáctica) 

Galego Castelán 

Substantivo (ou nome) subst. sust 

Adxectivo cualificativo  

Adxectivo determinativo (Gramática Tradicional) 

adx.cual. 

adx. det. 

adj. cal. 

adj. det. 

Verbo v. v. 

Verbo copulativo v. cop. v. cop. 

Perífrase verbal perif. v. perif. v. 

Locución verbal loc. v. loc. v. 

Tempos simples (lingua castelá): presente, pretérito 

imperfecto, pretérito perfecto, futuro, condicional  

Pte., Pto. Imp., 

Pto. Perf., Fut., 

Cond. 

Tempos compostos (lingua castelá): pretérito perfecto 

composto, pretérito pluscuamperfecto, futuro perfecto, 

condicional perfecto, pretérito anterior 
 

Pto. Perf. Comp., 

Pto. Plusc., Fut. 

Perf., Cond. Perf., 

Pto. Ant. 

Tempos simples (lingua galega): presente, copretérito, 

pretérito, futuro, pospretérito, antepretérito 

Pte., CPto., Pto., Fut., 

PPto., APto. 
 

Non persoais: infinitivo, xerundio e participio. inf., xer., part. inf., xer., part. 

Voces: activa, pasiva (voz media só en bacharelato) act./pas. act./pas. 

Artigo  art. art. 

Artigo determinado/indeterminado art. det./indet. art. det./indet. 

Pronome  pron. pron. 

Pronome persoal 

Pronome reflexivo 

Pronome relativo 

Pronome recíproco 

pron. pers. 

pron. reflex. 

pron. rel. 

pron. recípr. 

pron. pers. 

pron. reflex. 

pron. rel. 

pron. recípr. 

Pronome (pron.) // Determinante (det.) + clase de palabra   

Demostrativo 

Posesivo 

Numeral 

Cardinal 

Ordinal 

Partitivo 

Multiplicativo 

 Distributivo 

Interrogativo 

Exclamativo 

Indefinido 

det./pron.dem. 

det./pron.pos. 

det./pron.num. 

det./pron.num. card. 

det./pron. num. ord. 

det./pron. num. part. 

det./pron.num. mult. 

det. distr. 

det./pron.interr. 

det./pron.excl. 

det./pron.ind. 

det. dem. 

det. pos. 

det. num. 

det. num. card. 

det. num. ord. 

det. num. part. 

det. num. mult. 

det. distr. 

det. interr. 

det. excl. 

det. ind. 

Adverbio  adv. adv. 
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Locución adverbial loc. adv. loc. adv. 

Preposición prep. prep. 

Locución preposicional/prepositiva loc. prep. loc. prep. 

Conxunción conx. conj. 

Locución conxuntiva loc. conx. loc. conj. 

Interxección interx. interj. 

   

CLASES DE PALABRAS 
(Gramática Tradicional) 

 
 1.- ARTIGOS 
  - Determinados 
  - Indeterminados 
 2.- SUBSTANTIVOS ou NOMES 
 3.- ADXECTIVOS: 
  - CUALIFICATIVOS 
  - DETERMINATIVOS: 
   -Demostrativos 
   -Posesivos 
   -Indefinidos 
   -Numerais: 

cardinais 
ordinais  
partitivos 
multiplicativos 
distributivos 

   -Interrogativos 

   -Exclamativos 
 4.- PRONOMES: 
  -Persoais 
  -Reflexivos 
  -Recíprocos 
  -Demostrativos 
  -Posesivos 
  -Indefinidos 
  -Interrogativos 
  -Exclamativos 
  -Relativos 
 5.- VERBOS 
 6.- ADVERBIOS 
 7.- CONXUNCIÓNS 
 8.- PREPOSICIÓNS 
 [9.- INTERXECCIÓNS] 

 

 

Criterios básicos no nivel sintáctico 

A análise das unidades maiores da lingua, a nivel enunciativo (frase e oración), está rexida polo procedemento 

funcional, baseada na estrutura arbórea e adecuados ao nivel e curso en cuestión.  

En 1º e 2º da ESO analizaranse principalmente en Lingua castelá e literatura: recoñecemento de frases e oracións, 

análise arbórea dos principais tipos de frases, análise arbórea de oracións simples, clasificación das oracións en 

canto ao modo e ao dictum. 

En Lingua galega e literatura xógase coa identificación básica das unidades nun enunciado dado para observar as 

características específicas desta lingua (colocación dos pronomes, elementos de enlace característicos…). 

 

Nivel frase 

 
TIPOS DE FRASES 

1.- Segundo a súa estrutura: 
  - ENDOCÉNTRICAS: frases substantivas, frases adxectivas e frases adverbiais. 
  - EXOCÉNTRICAS: frases nominais e frases preposicionais 
 
 2.- Segundo os seus constituíntes: 
  FRASES SUBSTANTIVAS:  fr. subst. = NÚC. + (MOD.) 
  FRASES ADXECTIVAS:   fr. adx. = NÚC. + (MOD.) 
  FRASES ADVERBIAIS:   fr. adv. = NÚC. + (MOD.) 
  FRASES NOMINAIS:    fr. nom. = DET. + NOM. 
  FRASES PREPOSICIONAIS:   fr. prep. = ENL. + TERM. 
 

Unidades sintácticas 
Abreviatura (análise sintáctica) 

Galego Castelán 
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Frase substantiva fr. subst. fr. sust. 

Frase adxectiva fr. adx. fr. adj. 

Frase adverbial fr. adv. fr. adv. 

Frase nominal fr. nom.  fr. nom. 

Frase preposional fr. prep. fr. prep. 

Funcións sintácticas 
Abreviatura (análise sintáctica) 

Galego Castelán 

NÚCLEO NÚCL. NÚCL. 

MODIFICADOR MOD. MOD. 

DETERMINANTE DET. DET. 

NOMINAL NOM.  NOM.  

ENLACE ENL. ENL. 

TERMO TERM. TÉRM. 

 

Nivel oracional 

 
Unha oración é unha unidade lingüística caracterizada por posuír un PREDICADO (un verbo).  
 
Tradicionalmente sóese definir tendo en conta os tres niveis nos que se estrutura unha lingua: 
 

FONICAMENTE: enunciado situado entre dúas pausas (na escrita márcase con puntos) que posúe 
unha entoación (enunciativa, interrogativa o exclamativa). 
MORFOSINTACTICAMENTE: enunciado no que ten que haber necesariamente un verbo 
(normalmente en forma persoal) ao redor do cal xiran os demais elementos que a constitúen. 
SEMANTICAMENTE: enunciado que comunica ao receptor unha mensaxe con significado completo 
e coherente. 

 

AS FUNCIÓNS SINTÁCTICAS 
  FUNCIÓNS PRIMARIAS: 

SUXEITO, PREDICADO, COMPLEMENTO DIRECTO, COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL, COMPLEMENTO PREDICATIVO, COMPLEMENTO DE 
RÉXIME PREPOSICIONAL ou SUPLEMENTO, COMPLEMENTO AXENTE. 

 
  FUNCIÓNS SECUNDARIAS 

NÚCLEO, MODIFICADOR, DETERMINANTE, NOMINAL, ENLACE, TERMO. 
 

NOTA: na análise sintáctica indicaremos as funcións, tanto primarias como secundarias, sempre con letras 
maiúsculas para diferencialas tipograficamente das unidades sintácticas ou categorías gramaticais (palabras, 
frases...), que indicaremos sempre con letras minúsculas. 
 

Funcións sintácticas primarias 
Abreviatura (análise sintáctica) 

Galego Castelán 

SUXEITO SUX. SUJ. 

PREDICADO PRED. PRED. 

ATRIBUTO ATRIB. ATRIB. 

COMPLEMENTO DIRECTO C. DIR. C. DIR. 

COMPLEMENTO INDIRECTO C. IND. C. IND. 

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL C. CIR. C. CIR. 

COMPLEMENTO DE RÉXIME PREPOSICIONAL 
SUPLEMENTO 

C. RÉX. 

SUPL. 

C. RÉG. 

SUPL. 

COMPLEMENTO PREDICATIVO C. PVO.  C. PVO. 

COMPLEMENTO AXENTE C. AX.  C. AG. 

Funcións sintácticas secundarias 
Abreviatura (análise sintáctica) 

Galego Castelán 
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NÚCLEO NÚCL. NÚCL. 

MODIFICADOR MOD. MOD. 

DETERMINANTE DET. DET. 

NOMINAL NOM.  NOM.  

ENLACE ENL. ENL. 

TERMO TERM. TÉRM. 

 

  

CLASIFICACIÓN DAS ORACIÓNS SIMPLES TENDO EN CONTA A SÚAESTRUTURA 
(DICTUM) 

 
a.- Atributivas o copulativas 
b.- Predicativas 
 1.- Activas 
  - Transitivas 
  - Intransitivas 

(NOTA: algúns verbos teñen carácter transitivo e intransitivo, dependendo do contexto en que 
aparezan). 

  - Reflexivas: 
   -Reflexivas directas 
   - Reflexivas indirectas 
  - Recíprocas:  
   - Recíprocas directas 
   - Recíprocas indirectas 
  - Impersoais 
   - Impersoais naturais (fenómenos da natureza) 
   - Impersoais gramaticalizadas (verbos facer, haber, ser, bastar e sobrar) 
   - Impersoais reflexas 
   - Impersoais eventuais 
 2.- Pasivas 
  - Pasivas puras ou primeira de pasiva (con C. AX.) 
  - Segunda de pasiva (sen C. AX.) 
  - Pasivas reflexas 

 

CLASIFICACIÓN DAS ORACIÓNS SIMPLES TENDO EN CONTA A SÚA MODALIDADE 
(MODUS) 

 
1.- ENUNCIATIVAS 
 AFIRMATIVAS 
 NEGATIVAS 
2.- APELATIVAS 
 INTERROGATIVAS 
 EXHORTATIVAS OU IMPERATIVAS 
3.- EXPRESIVAS 
 EXCLAMATIVAS 
 OPTATIVAS OU DESIDERATIVAS 
 DUBITATIVAS 

 

A ORACIÓN COMPOSTA 
(Gramática Tradicional) 

Unha oración composta é aquela que ten dous ou máis predicados.  

A Gramática Tradicional clasificounas en tres grandes grupos: 
 
ORACIÓNS COMPOSTAS COORDINADAS (PARATÁCTICAS): aquelas nas que a relación entre as 

proposicións*é de COORDINACIÓN (non hai ningún grao de dependencia entre elas, é dicir, son xerarquicamente 
iguais, de maneira que cada unha delas ten sentido completo por si mesma). 
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ORACIÓNS COMPOSTAS SUBORDINADAS (HIPOTÁCTICAS): aquelas nas que a relación entre as 
proposicións é de SUBORDINACIÓN (cando unha delas, a chamada SUBORDINADA, depende doutra, a 
PRINCIPAL, e, polo tanto, desempeña unha función gramatical dentro desta ou con respecto a ela. 
 

ORACIÓNS COMPOSTAS XUSTAPOSTAS (ASINDÉTICAS): aquelas nas que as proposicións se 
unen sen nexos explícitos. 
 
 Para nós sería más coherente clasificar as oracións compostas deste modo: 
 

ORACIÓNS COMPOSTAS por COORDINACIÓN 

(COORDINADAS ou PARATÁCTICAS) 

CON NEXOS 

SEN NEXOS 

(xustapostas) 

ORACIÓNS COMPOSTAS por SUBORDINACIÓN 

(SUBORDINADAS ou HIPOTÁCTICAS) 

CON NEXOS 

SEN NEXOS 

(xustapostas) 

 
*PROPOSICIÓN: estrutura gramatical que consta dun verbo. Toda oración por definición é unha proposición. 

 

 

ORACIÓNS COMPOSTAS POR COORDINACIÓN 

(Gramática Tradicional) 

 
CLASES DE ORACIÓNS COORDINADAS: 
 -COPULATIVAS 
 -DISYUNTIVAS 
 -EXPLICATIVAS 
 -DISTRIBUTIVAS 
 -ADVERSATIVAS* 
 

ORACIÓNS COMPOSTAS POR SUBORDINACIÓN 

(Gramática Tradicional) 

 
CLASES DE ORACIÓNS SUBORDINADAS  
 -SUBSTANTIVAS 
 -ADXECTIVAS 
 -ADVERBIAIS 
  -DE LUGAR 
  -DE TIEMPO 
  -DE MODO 
  -CAUSAIS 
  -CONSECUTIVAS 
  -CONDICIONAIS 
  -CONCESIVAS 
  -COMPARATIVAS 
  -FINAIS 

*As “coordinadas adversativas” considerarémolas dentro das oracións interordinadas xa que é este o tipo 
de relación sintáctica que se establece entre as proposicións que as integran. 

 

ORACIÓNS COMPOSTAS POR INTERORDINACIÓN 
(“ORACIÓNS BIPOLARES”) 

(TRADICIONALMENTE “SUBORDINADAS” COMPARATIVAS, CONSECUTIVAS, CAUSAIS, 

CONCESIVAS, CONDICIONAIS e “COORDINADAS” ADVERSATIVAS) 

 

Forman parte deste tipo de oracións as chamadas tradicionalmente oracións compostas por coordinación adversativa e as oracións 

subordinadas adverbiais comparativas, consecutivas, causais concesivas e condicionais. As subordinadas adverbiais finais inclúense 
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dentro da subordinación substantiva ou dentro das subordinadas adverbiais propias e polo tanto fóra das oracións que 

dan lugar a estruturas interordinadas. 

 A Gramática Tradicional non recoñece este tipo de oracións, con todo, a maioría das que pertencen a este 

grupo as clasifica como ORACIÓNS SUBORDINADAS ADVERBIAIS IMPROPIAS, síntoma de que ve nelas algo 

que as fai diferentes ás que considera SUBORDINADAS ADVERBIAIS PROPIAS (as xa estudadas de MODO, 

LUGAR e TIEMPO) 

 As gramáticas más actuais consideran que neste tipo de oracións compostas se establece una relación sintáctica 

de INTERORDINACIÓN entre as proposicións que as integran. Esta relación de INTERORDINACIÓN entre esas 

proposicións é unha relación de INTERDEPENDENCIA, é dicir, a presenza dunha delas á IMPRESCINDIBLE 

para a existencia da outra e viceversa, xa que xuntas forman unha estrutura sintáctica que se xustifica pola presenza 

simultánea de ambas proposicións. 

 Por cuestións didácticas e para facilitar a análise sintáctica deste novo tipo de estruturas, cada unha das 

proposicións que as constitúen recibe un nome concreto: 

        

("Principal" + "Subordinada")      (GRAMÁTICA 

TRADICIONAL) 

 

"TESE" + "ANTÍTESE"       Coordinadas adversativas 

"1º TERM. DA COMPARACIÓN"+ "2º TERM. DA COMPARACIÓN"  Subordinadas comparativas 

"ANTECEDENTE" + "CONSECUENCIA"     Subordinadas consecutivas 

"ACCIÓN" ou "EFECTO" + "CAUSA"      Subordinadas causais 

"CONCESIÓN" + "IMPEDIMENTO"      Subordinadas concesivas 

"APÓDOSE" + "PRÓTASE"; "CONDICIONADO"+"CONDICIONANTE" Subordinadas condicionais 
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