
 PROXECTO PARA SECCIÓNS BILINGÜES







 Unha sección bilingüe, seguindo as directrices
marcadas pola Unión Europea, é a organización da
ensinanza dunha área ou materia non lingüística,
que se cursa cun grupo de alumnos dun xeito
bilingüe: en galego ou castelán, e nunha lingua
estranxeira falada na Unión Europea.

 O proxecto de sección bilingüe inclúese no
Proxecto Lingüístico do Centro, que recolle todas
as accións que se desenvolven no centro con
respecto a todas as linguas, tanto ambientais como
estranxeiras.

 Máis información:

https://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras/

https://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras/


 A Formación dunha conciencia Cultural: Coa incorporación da
Sección Bilingüe buscamos un alumnado plurilingüe dende o
punto de vista lingüístico, pero tamén buscamos un alumno
pluricultural. A apertura de mente que aporta o coñecemento
doutra lingua e cultura, contribuirán a que os nosos
alumnos/as se convertan en persoas máis respectuosas,
solidarias e tolerantes fronte as diferenzas de calquera tipo.
Todo iso revertirá nunha mellora da convivencia.



 Valores sociais: A oportunidade de poder contar cunha
Sección Bilingüe incrementará as probabilidades de éxito na
aprendizaxe da lingua inglesa, non so por estar o alumnado
exposto a esta lingua durante un número maior de horas
senón polo feito de poder trasladar o uso do idioma a áreas
distintas do inglés, non lingüísticas, dando así realismo ao
uso da lingua estranxeira ao convertela nun instrumento
fundamental de comunicación.

 Metas afectivas: Aprender hoxe unha

lingua extranxeira contribúe ao

desenvolvemento social, emocional

e moral; mellórase a autoestima e contribúe

ao desenvolvemento íntegro da persoa.

 Lector de inglés: Todos os centros

con sección bilingüe contarán cun lector nativo.





 Abrirá as portas á participación 
en Proxectos Internacionais.

 Nun futuro, os alumnos, terán 
unha vantaxe adicional en 
determinados empregos, en 
especial aqueles con 
proxección internacional.

 Por último, no  título do alumno 
constará que participou nunha 
sección bilingüe.



 Linguas da sección : inglés e galego

 Nº de alumnos: 12-15

 Materia: Ciencias Naturais

 Curso: 2º de eso.



◦ Departamento de Ciencias: Profesor Licenciado en
Bioloxía e especialista en inglés (nivel B2).
Impartirá a materia.

◦ Departamento de Inglés: Profesor Licenciado en
Filoloxía Inglesa. Actuará como coordinador.

◦ Profesor nativo auxiliar de conversación. Apoiará ao
profesor na aprendizaxe do inglés na aula.



 Alumnos con 1º da ESO aprobado que cursen 
o vindeiro curso 2011-2012, 2º da ESO.

 Rapaces-as participativos e emprendedores 
que non esté dispostos a perder oportuni-
dades por non saber falar Inglés.



Ademáis da metodoloxía propia das Ciencias 
Naturais,  

 Empregaremos unha metodoloxía activa e 
participativa.

 Usaremos moito a comunicación oral. 

 Faremos uso das novas tecnoloxías. Temos 
aulas dotadas con ordenadores, pizarra 
dixital, wifi, proxector dixital, equipo de 
audio etc.



• Para o curso 2011-2012 o libro de texto 
será en galego, o mesmo que utilizarán todos 
os alumnos de 2º de ESO. 

• Empregarase material adicional en inglés que 
será proporcionado polo profesor.



 O profesor da materia bilingüe avalía 
únicamente polos coñecementos de Ciencias 
Naturais.

 O nivel de inglés do alumnado so pode 
influir de forma positiva para subir a nota 
nunca para baixala.

 O único que avalía os coñecementos de inglés 
é o profesor desa materia.



OUR DESTINATION….OUR DESTINATION….

““OneOne´́ss destinationdestination isis nevernever a place,a place,

butbut a new a new wayway of of seeingseeing thingsthings”.”.

NOSO DESTINO…NOSO DESTINO…

“O “O nosonoso destino non está nunca destino non está nunca nunnun lugar,lugar,

senónsenón nunnun novonovo modo de ver as modo de ver as cousascousas”.”.
HENRY MILLERHENRY MILLER






