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1.- Introdución. 

 Como ben se reflicte no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia, as linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e 

representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade. O Estatuto de Autonomía de 

Galicia, no seu artigo 5, define o galego como lingua propia de Galicia e dispón que os idiomas 

galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos teñen o dereito e deber de coñecelos e usalos. 

 Este curso 2017/2018 o ED do Centro revisou o Proxecto Lingüístico en base ao 

mencionado Decreto 79/2010. 

 

2.- Marco legal. 

 O presente documento ten como base a normativa vixente, tendo como principais referentes 

legais os que seguen: 

 Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística. 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o pluringüísmo no ensino non universitario de 

Galicia. 

 Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o pluringüísmo no 

ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia sobre este tema. 

 

3.- Datos do centro. 

3.1.- Enderezo e titularidade 

 

Código 27006553 Titularidade Pública 

Tipo de centro I.E.S. Nome Xoán Montes 

Enderezo Rúa Montevideo Cod. Postal 27001 

Localidade Lugo Nº Teléfono 982870407 

Concello Lugo Nº fax 982870417 

Provincia Lugo Correo electrónico ies.xoan.montes@edu.xunta.es 

 

 

 



4 

3.2.- Ensinanzas que imparte. 

 O IES Xoán Montes imparte a ESO e o Bacharelato. 

3.3.- Número de alumnos. 

 No presente curso 2017- 2018 están matriculados neste centro un total de  284 alumnos.  

A súa distribución por cursos e sexo é a seguinte: 

 

 ESO BAC  

 1º 2º 3º 4º 1º 2º Total 

Alumnos 23 26 16 22 37 20 144 

Alumnas 27 29 21 21 28 14 140 

Total 50 55 37 43 65 34 284 

 

 

A súa distribución segundo a nacionalidade é a seguinte: 

 

 ESO BAC  

 1º 2º 3º 4º 1º 2º Total 

Españois 42 38 32 38 58 32 240 

Estranxeiros 8 17 5 5 7 2 44 

Total 50 55 37 43 65 34 284 
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4.- Linguas que se deben empregar nas distintas materias. 

Distribución horaria da ESO 

 

Materias 

Cursos 

1º 2º 3º 
4º 

Aca Apl 

Lingua Galega e Literatura 4 3 3 3 3 

Lingua Castelá e Literatura 4 3 3 3 3 

Primeira Lingua Estranxeira      

Matemáticas 5 5    

Mates. Orientadas ás Ens. Académicas   4 4  

Mates. Orientadas ás Ens. Aplicadas   4  4 

Xeografía e Historia 3 3 3 3 3 

Bioloxía e Xeoloxía 4  2 3  

Física e Química  3 2 3  

Relixión/Valores Éticos 1 1 1 1 1 

Titoría 1 1 1 1 1 

Segunda Lingua Estranxeira      

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 2  2 3 3 

Música  2 2 3 3 

Tecnoloxía  3 2  3 

Cultura Clásica   2 3 3 

Economía    3  

Latín    3  

Iniciación Actividade Emprendedora e Empr.     3 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional     3 

Cultura Científica    3 3 

Filosofía    3 3 

Tecnoloxías da Infor. e da Comunicación    3 3 

Libre configuración do Centro 1 1    

 

Galego Castelán 
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Distribución horaria do Bacharelato 

1º Bacharelato 

 

 Materia Hum CCSS CC 

Troncais 

Lingua Galega e Literatura I 3 3 3 

Lingua Castelá e Literatura I 3 3 3 

Primeira Lingua Estranxeira I    

Filosofía 3 3 3 

Ed. Física 2 2 2 

Latín I 4   

Mat. Aplic. CCSS  4  

Troncais de Opción 

Elexir 2 

Economía 4 4  

Grego I 4 4  

Historia Mundo Contemporáneo 4 4  

Literatura Universal 4 4  

Troncal Matemáticas I   4 

Troncais de Opción 

Elexir 2 

Bioloxía e Xeoloxía   4 

Debuxo Técnico I   4 

Física e Química   4 

Específicas de 

opción e libre 

configuración 

Cultura Científica 3 3 3 

Linguaxe e Práctica Musical 3 3 3 

Segunda Lingua Estranxeira    

Tecnoloxía Industrial I 3 3 3 

T.I.C. I 2 2 2 

Relixión 1 1 1 

Libre configuración centro 1 1 1 

 

Galego Castelán 
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2º Bacharelato 

 

 Materia Hum CCSS CC 

Troncais 

Lingua Galega e Literatura II 3 3 3 

Lingua Castelá e Literatura II 3 3 3 

Primeira Lingua Estranxeira II    

Historia de España 3 3 3 

Latín II 4   

Mat. Aplic. CCSS II  4  

Troncais de Opción 

Elexir 2 

Economía da Empresa 4 4  

Xeografía 4 4  

Grego II 4 4  

Historia do Arte 4 4  

Historia da Filosofía 4 4  

Troncal Matemáticas II   4 

Troncais de Opción 

Elexir 2 

Bioloxía    4 

Debuxo Técnico II   4 

Física   4 

Xeoloxía   4 

Química   4 

Específicas de 

opción e libre 

configuración 

Ciencias da Terra e Medio Amb. 3 3 3 

Fundamentos da Admon. e Xestión 3 3 3 

Historia da Música e Danza 3 3 3 

Psicoloxía 3 3 3 

Segunda Lingua Estranxeira    

Tecnoloxía Industrial II 3 3 3 

T.I.C. II 3 3 3 

Relixión 1 1 1 

Libre configuración centro 2 2 2 

 

Galego Castelán 
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5.- Linguas que se deben empregar nas programacións. 

 Segundo se dispón no artigo 3º punto 2 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

pluringüísmo no ensino non universitario de Galicia, as programacións e outros documentos 

didácticos das materias de lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva 

 

6.- Medidas de apoio, reforzo e fomento do emprego do galego. 

 O EDLG programa anualmente actividades permanentes de fomento da lingua Galega como 

celebracións, concursos, etc. 

 En concreto para o curso 17/18, foron as seguintes: 

 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES 

1. Darlle publicidade ó ENDL, e implicar ó 

maior número de persoas da comunidade 

educativa no seu labor de difusión da 

lingua galega. 

 O panel: continuación do proxecto iniciado do taboleiro.  

 Mantemento do blog “As trasnadas do Xoán”que sirve de 

escaparate para as actividades a prol da normalización do uso do 

galego e dos traballos en galego da comunidade educativa.  

2. Contribuír a mellorar a valoración 

afectiva que o noso alumnado e o tecido 

social de referencia teñen respecto da 

nosa lingua. 

 O NOSO CENTRO EN GALEGO: Seguemos a bautizar  as diferentes 

dependencias do centro con textos escollidos dos autores máis 

senlleiros das nosas letras, aforismos, refráns... ou con nomes de  

persoeiros relevantes das letras, a cultura ou mesmo a ciencia  en 

galego. 

 Visita ao noso centro de persoas galegofalantes do mundo da 

cultura ou do deporte que exerzan de modelos positivos para o 

noso alumnado.  

 Deseño do Programa de Actividades para a celebración da 

Semana das Letras Galegas . Participación nas actividades de 

Correlingua e outros concursos diversos. 

 Preparación dunha exposición sobre a vida e a obra de MARÍA 

VICTORIA MORENO MÁRQUEZ persoa homenaxeada polo Día 

das Letras Galegas 2017  

 Celebración da Semana das Letras Galegas que incluirá o 

tradicional concurso literario e algún recital poético ou 

representación teatral.  

3. Potenciar o uso, cuantitativa e 

cualitativamente, de todo tipo de 

materiais educativos escritos en galego na 

 Fomentar a  participación do alumnado, o profesorado e o 

persoal non docente nos Clubes de Lectura, e incrementar a súa 

colaboración na revista escolar. 



9 

nosa comunidade educativa, así comof 

Fomentar a lectura en lingua galega. 

 Preparación dunha   exposición  e ou presentación sobre a vida e 

a obra de María Victoria Moreno persoa homenaxeada polo Día 

das Letras Galegas 2018 

 Celebración da Semana das Letras Galegas.  

 Concurso de carteis en torno a figura de María Victoria Moreno. 

 Recompilación de material para a edición da nosa revista literaria 

dixital. 

 Continuar fomentando a lectura de libros en galego no Club de 

Lectura.  

4. -Favorecer a normalización lingüística, 

de xeito que os nosos alumnos /as 

comprendan que o galego é unha lingua 

tan útil como outra calquera. Favorecer , 

tamén, o coñecemento da historia da nosa 

lingua, asi como a realidade cultural, 

histórica e xeográfica de Galicia,para que 

o alumnado poidan valorala e interesarse 

por ela. 

 Todas as actividades  mencionadas contribúen á adquisición deste 

contido. 

 CERTAMEDE GRAFITIS  “DEBUXA EN GALEGO” (posiblidade de 

seren grabados e colgados nas webs ou blogs do centro, da 

consellería...) 

 Visita cultural a algún lugar da xeografía galega de interese 

cultural ou casa museo OU OUTRA INSTITUCIÓN RELACIONADA 

cos  nosos grandes literatos/as   ou coa Lingua galega en xeral, a 

determinar, (poder ser un premio para os lectores destacados en 

lingua galega) 

 ENCONTRO DE MÚSICA EN GALEGO,”SON EN GALEGO” 

 Teatro en Galego (posibilidade de crear un grupiño...) 

5. Ampliar os usos orais e escritos do 

galego. 

 Recompilación, revisión, selección e estruturación dos traballos 

que se incluirán na revista literaria  

 CERTAME DE SKETCHS, microrelatos, monólogos, microteatro,  

etc., (posibilidade de seren grabados e aloxados nos blogs e/ou 

nas webs do instituto, da Consellería, etc. 

 Concurso literario, poesía, narrativa, teatro, banda deseñada,da 

Semana das Letras Galegas.  

 O NOSO CENTRO EN GALEGO (actividade xa descrita)  

 “OBRADOIRO DE RADIO “ “EN GALEGO NA ONDA”: deseño, 

elaboración, grabación e emisión dun programa de radio e a 

posibilidade do seu aloxo nas webs ou blogs do centro, da 

consellería, etc  

 Edición da revista DIXITAL Á sombra da muralla 

6. Ampliar os fondos bibliográficos, 

fonográficos, videográficos e lúdicos en 

galego. 
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 O profesorado desenvolve un papel fundamental cumprindo estritamente o disposto neste 

documento respecto ao uso da lingua galega nas clases xa que a aula é un espazo privilexiado para: 

 Darlle prestixio á lingua galega: empregalo na aula fai que sexa un instrumento útil. 

 Aumenta o sentimento positivo dos galego falantes cara a súa propia lingua e favorece a 

aprendizaxe da lingua a aqueles que teñen un dominio máis baixo. 

 En todas as materias, en menor ou maior grado, os alumnos desenvolven as catro 

habilidades: escoitar, falar, ler e escribir. 

 O alumnado está en contacto co nivel estándar e cos rexistros científico-técnicos, 

precisamente os rexistros que teñen menor presenza social no galego. 

Respecto  a esta obriga, é preciso ter en conta o seguinte:  

 O profesorado ten que empregar sempre a lingua prevista neste documento, e os libros de 

texto e calquera material que se empregue tamén. 

 O alumnado debe empregar nas súas producións escritas e orais a lingua establecida para a 

materia correspondente. 

 

7.- Medidas de atención á diversidade. 

 Medidas de atención á diversidade que permitan atender ao alumnado que non teña a 

competencia lingüística necesaria para seguir con aproveitamento as ensinanzas. 

 

7.1.- Apoio de profesorado especialista en Linguas 

 No noso centro é habitual que se incorporen ao longo do curso alumnos procedentes fóra de 

Galicia que non teñen a suficiente competencia lingüística nin en galego nin en castelán, non só 

para poder acceder aos contidos das diferentes materias senón tampouco para comunicarse. 

 En función do ámbito territorial-lingüístico de procedencia (anglófono, francófono ou 

lusófono) e os seus coñecementos previos nalgunha das dúas linguas oficiais,  valorarase a 

aproximación a galego ou castelán, coa posible colaboración dende os departamentos de Inglés ou 

Francés.   

 

7.2.- Programa de reforzo nas Linguas. 

a) Programa de reforzo na lingua galega para aqueles alumnos que proceden de fóra de Galicia. 
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 Ao alumnado procedente de fóra de Galicia recomendaráselle que solicite a exención de ser 

avaliado na materia de Lingua Galega.  

 O Departamento de Lingua Galega, coa colaboración do Departamento de Orientación, 

adoptará as medidas de apoio para que o alumno, con materiais didácticos específicos e coa 

axuda continuada do seu profesorado, teña un dominio adecuado da lingua galega e seguir 

as ensinanzas propias do nivel en que estea.  

 Estes alumnos deberán asistir obrigatoriamente ás clases de Lingua Galega como medio de 

integración lingüística. As súas ausencias anotaranse, a todos os efectos, no XADE. Tamén 

deberán amosar un esforzo especial pola súa parte para aproveitar a axuda do profesorado.  

 O incumprimento por parte do alumno do establecido no parágrafo anterior determinará, 

logo dos informes pertinentes e oído o interesado e, se é o caso, pai, nai ou titores legais, a 

revogación da exención. Tanto a revogación como a denegación da exención producirán 

como efecto a obriga para a/o alumna/alumno de ser cualificada/cualificado nas avaliacións 

parciais ao final do curso en que se atopa. 

 En ningún caso a incorporación dun alumno destas características ao grupo debe supoñer o 

cambio de lingua vehicular establecido neste documento. 

 

7.3.- Exención da 2ª Lingua Estranxeira 

 Estarán exentos de cursar a 2ª Lingua Estranxeira os alumnos que presentan claras 

dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular na área de lingua. Serán propostos 

os seguintes alumnos: 

 Os alumnos propostos polos centros de procedencia, agás que na avaliación inicial o equipo 

docente considere que debe cursar a 2ª Lingua Estranxeira. Nese caso, oídos os pais e o 

alumno, revogarase a proposta. 

  Os alumnos propostos na avaliación inicial. Nese caso elaborará a persoa titora o preceptivo 

informe en colaboración con Orientación.   

 Tamén se poderá adoptar esta decisión ao longo de calquera dos dous cursos no caso do 

alumnado que siga sen éxito programas de reforzo nalgunha das materias instrumentais ou 

por calquera outra consideración.  Neste caso será preceptiva unha reunión extraordinaria na 

que estean presentes o titor, a orientadora, o profesor da 2ª Lingua Estranxeira e os 

profesores das linguas vehiculares.  

 En todo caso será competencia da dirección do centro decidir tal exención, unha vez oídos 

os pais do alumnado afectado por tal medida.  
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 Este alumnado recibirá apoio naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades.  

 A atención deste alumnado farase nun grupo específico atendido preferentemente polo 

profesorado dos departamentos de linguas (Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés, Francés,  

Latín e Grego). 

 

7.4.-  Agrupamentos específicos nas Linguas. 

 No curso 17/18 van facerse desdobramentos, non agrupamentos específicos. 

 

7.5.- Atención para a adquisición das Linguas para alumnado estranxeiro. 

 A atención deste alumnado corresponde a todo o equipo docente, preferentemente ao 

profesorado de linguas. De non ser posible o anterior, daráselle unha atención específica na 

aula de PT.  

 A  finalidade será proporcionar, sen prexuízo das actividades de apoio que se desenvolvan 

dentro das aulas ordinarias, unha formación inicial específica nas linguas vehiculares, a 

través dunha atención individualizada, de xeito que se posibilite a plena incorporación do 

alumnado nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope 

escolarizado. 

 É aconsellable que o alumno permaneza na aula en materias nas que o dominio da lingua 

non é imprescindible . 

 O titor, equipo docente e o profesor que o atenda na aula de PT determinarán cando pode 

incorporarse o alumno á clase de cada materia ou ao grupo, non sendo en ningún caso 

superior a un curso escolar. 

 

8.- Currículo integrado das linguas. (Art 11, 10  e 27,5 do D. 86/15) 

 

 O obxectivo para o curso escolar 18/19 é empezar a traballar coordinadamente en dous 

obxectivos  coa fin de, a medio prazo, chegar a un traballo cooperativo que inclúa metodoloxía, 

criterios de avaliación e secuenciación de contidos, para evitar repeticións de aspectos comúns. Son 

estes:  

 Establecer acordos na terminoloxía gramatical para todas as linguas. 

 Planificar conxuntamente as lecturas: características das obras seleccionadas, cantidade, 

xénero e tipo de actividades que fan sobre elas. 
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Ao longo do curso debería trazarse un plan de actuación para chegar no curso 19/20 aos acordos 

seguintes: 

 Coordinarse os profesores de linguas na distribución dos contidos. 

 Establecer criterios comúns de corrección da produción  oral. 

 Establecer criterios xerais de corrección de textos, nos que se inclúan criterios de corrección 

formal. 

 Coordinar criterios de presentación, tanto de traballos escritos como orais co profesorado de 

áreas non lingüísticas. 

 

9.- Avaliación. 

 Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo, a avaliación do Proxecto 

Lingüístico do Centro é competencia do Consello Escolar tal e como recolle o seu artigo 14. 

 Este proxecto remitirase cada catro cursos escolares ao servizo de inspección educativa. 

 

 

  



Acordo termos gramaticales reunión luns, 14/01/18 

Profesores convocados  e presentes:  

PRESENTES NOME SINATURA 

 Álvarez González, Élida Marta 

Burgo Fernández, María Consuelo 

Cadórniga Varela, Ana María 

 Carral Río, María José 

 Díaz Lozano, María Fe 

 Fernández Castro, Ana 

 Fernández Martínez, Inmaculada 

 Folgueira Díaz, Xoán Carlos 

 Iglesias Rois, Inés María 

 Prado Castro, Santos María 

 Rico Gómez, Ana María 

 San Emeterio Jaramillo, Aurora 

 Veiga Díaz, Manuel 

 Vidal Suárez, Ángeles 

TERMOS 
POSIBLES/CONCEPTOS 

TERMO COMÚN ACORDADO 

Parte variable e invariable 
da palabra 

MONEMA 

Parte invariable RAÍZ ou LEXEMA 

Parte variable MORFEMAS(DERIVATIVOS e FLEXIVOS) 

Categoría léxica CLASE DE PALABRA 

Xénero, número, … CATEGORÍA MORFOLÓXICA 

DETERMINANTES DETERMINANTES (NON se empregará o termo 
ADXECTIVO DETERMINATIVO) 

● artigo ● artigo

● posesivo ● posesivo

● demostrativos ● demostrativos

● numerais (cardinais
e ordinais)

● numerais (cardinais, ordinais, etc.)

● indefenidos ● indefenidos

● exclamativos ● exclamativos

● interrogativos ● interrogativos



SUBSTANTIVO 

ADXECTIVO ADXECTIVO 

PRONOMES PRONOMES 

● persoais ● persoais

● relativos ● relativos

● posesivos ● posesivos

● demostrativos ● demostrativos

● numerais ● numerais

● indefenidos ● indefenidos

● exclamativos ● exclamativos

● interrogativos ● interrogativos

VERBO DENOMINACIÓN DOS TEMPOS VERBAIS 
(Posto que en L. Galega non hai tempos compostos, non se 
emprega  en L. Galega o termo “simple”) 

Pretérito imperfecto  
Pretérito perfecto simple 
Pretérito perfecto composto 
Pretérito pluscuamperfecto 
Futuro simple 
Futuro composto 
Condicional simple 
Condicional composto 

ADVERBIO+LOCUCIÓN 
ADVERBIAL 

ADVERBIO+LOCUCIÓN ADVERBIAL 

PREPOSICIÓN + 
LOCUCIÓN PREPOSITIVA 

PREPOSICIÓN + LOCUCIÓN PREPOSITIVA 

CONXUNCIÓN + 
LOCUCIÓN CONXUNTIVA 

CONXUNCIÓN + LOCUCIÓN CONXUNTIVA 

INTERXECCIÓN INTERXECCIÓN 

MARCADOR TEXTUAL MARCADOR TEXTUAL 

TERMOS SINTÁCTICOS 

Enunciado non oracional FRASE 

Enunciado oracional ORACIÓN 



Grupo sintáctico SINTAGMA (substantival, adxectival, adverbial, 
preposicional e verbal) 

Sintagma substantival Estructura: Det + N+ Modif. (non NOMINAL) 

Modificador 
/complemento  do 
nome 

MODIFICADOR 

Tipos oracións: 

● simple

● composta

Proposicións NON SE EMPREGARÁ NIN PROPOSICIÓN NIN 
CLÁUSULA; ás oracións subordinadas denominaráselles 
SUBORDINADA (SUBSTANTIVA, ADXECTIVA, 
ADVERBIAL) 

TIPOS DE COMPOSTAS 

● subordinada ADXECTIVAS 
SUBSTANTIVAS 
ADVERBIAIS :  

 PROPIAS (hai un correlato adverbial: tempo,
modo, lugar)

 IMPROPIAS  (as demais)
SUBCLASIFICACIÓN CONDICIONAIS: reais, posibles, 
imposibles 

● coordinada ● coordinada

● xustaposta ● xustaposta

FUNCIÓNS 

● Suxeito ● Suxeito

● Predicado (nominal e
verbal)

● Predicado (nominal e verbal)

● Atributo ● Atributo

● CD ● CD

● CI ● CI

● CI ● CI

● CPvo CPvo 

● Sup COMPLEMENTO DE RÉXIME 



● CAg CAx 

Funcións independentes que 
afectan a todo o predicado 
(ex. dat. ético) 

Funcións independentes que afectan a todo o predicado 
(ex. dat. ético) 

Funcións que afectan a toda 
a oración (modalizadores 
oracionais) 

Funcións que afectan a toda a oración (modalizadores 
oracionais) 

Elementos extraoracionais 
(ex. vocativo) 

Elementos extraoracionais (ex. vocativo) 

CLASIFICACIÓN DAS 
ORACIÓNS 

● Según modalidade ● Según modalidade

● Según existencia/non
do suxeito

● Según existencia/non do suxeito

● Según estrutura do
predicado

● Según estrutura do predicado

● Según estrutura
oración

● Según estrutura oración

Construcións de infinitivo Construcións de infinitivo 

Construcións de xerundio Construcións de xerundio 

Construcións de participio Construcións de participio 
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 Dª MILAGROS CASTIÑEIRA MUÍÑA, coma secretaria do Consello Escolar do I.E.S. 

Xoán Montes de Lugo 

 

CERTIFICA: 

 

 Que este Proxecto Lingüístico do Centro foi _________ polo Consello Escolar do centro o 

día  

 

 

 

 

 

Lugo, a ......  de .............  de 2018 

 

 

 

Vº e Pr. 

O Director       A Secretaria 

 

 

 

 

Asdo.: X. Miguel Vázquez Vázquez    Milagros Castiñeira Muíña 

 


