
CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO
SALÓN DE ACTOS

23/24 MARZO

ORGANIZA:
Centro Autonómico de Formación e Innovación

DIRIXIDO A:
Todos os corpos e especialidades

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
300

DURACIÓN:
12 horas

INSCRICIÓN:
Ata o 13 de marzo de 2012, a través da web:
www.edu.xunta.es/fprofe

INFORMACIÓN:
ASESORÍA DE LINGUAS
Tfno.: 981522411, ext. 227

OBXECTIVOS:
Concienciar as persoas non especialistas en linguas de que dende a retórica propia 
das súas áreas/materias optimízase o rendemento académico do alumando.
Promover o traballo en equipo como elemento estrutural favorecedor do éxito 
pedagóxico.
Sensibilizar o profesorado sobre a alfabetización mediática como elemento inherente 
a calquera acción pedagóxica.

CONTIDOS:
O Tratamento Integrado das Linguas (TIL) e o Proxecto Lingüístico de Centro (PLC).
Os xéneros discursivos como base da didáctica da competencia en comunicación 
lingüística nas distintas áreas do currículo.
A competencia en comunicación lingüística como elemento mediador en traballo 
colaborativo, interdisciplinar e por proxectos.
A alfabetización mediática e usos educativos das Tecnoloxías de Información e a 
Comunicación (TIC).

XORNADAS: 
A COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
UN PROXECTO
DE CENTRO III



VENRES 23 DE MARZO
16.00-16.30h. Recollida de documentación

16.30-16.45h. Inauguración

16.45-18.30h. Conferencia
Aprender a comunicar, comunicar para aprender… a actuar (Artur Noguerol Rodrigo)
Ensinar lingua e comunicación na sociedade da comunicación e o coñecemento ten unhas 
esixencias que superan con moito os reducidos espazos das disciplinas tradicionais. Preparar os 
cidadáns para que poidan afrontar os continuos, inesperados e rápidos cambios que se producen
nesta sociedade supón un novo xeito de concibir as relacións educativas. Que se ten que atender? 
Como facelo? É un reto que confire ao proxecto comunicativo e lingüístico de centro unha nova 
dimensión e alcance: ha de ser o eixe de toda a acción educativa.
  
18.30-19.00h. Pausa/café

19.00-20.00h. Dous casos prácticos
Dous exemplos de estratexias didácticas para o desenvolvemento da competencia 
lingüística no centro: dinamización das linguas no IES de Poio e metodoloxía 
AICLE/CLIL no IES Xulián Magariños. Estas dúas intervencións son mostra das iniciativas de 
dúas docentes da nosa comunidade en relación co desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística.

En tempos de crise: exportamos lingua galega e literatura (Anxos Rial)
Nestes tempos de crise (económica, persoal, filosófica, cultural, identitaria, lingüística e de valores 
humanos en xeral...) precisamos lecturas; nos tempos dos Recortes, dende a Biblioteca do IES 
de Poio atrevémonos a exportar Lingua e literatura galega nun fermoso envoltorio de libros e
palabras, e voamos coas lecturas cara os Departamentos didácticos do noso centro, cara a grupos lectores
do noso Concello e máis alá, ata ás illas afortunadas, ás Canarias, á terra dos colonizadores mediterráneos 
do Mar Menor en Murcia, ata os conquistadores de Extremadura en Badajoz,e non satisfeitos,aínda 
cruzamos as fronteirasirmás, veciñas e lingüísticas cara a Paris de La France e cara a Torres Vedras en 
Portugal.

Aprendizaxe AICLE/CLIL nunha aula de Sociais en inglés (Clara Cristela)
O profesorado de disciplinas non lingüísticas tendemos a focalizar o noso interese 
nos contidos, considerando que carecemos da formación propia dos 
especialistas en linguas. Por outro lado, o simple feito de dar clase noutra lingua 
non basta para favorecer a adquisición do idioma: a metodoloxía de traballo debe 
ser diferente, e as unidades didácticas deben integrar o coñecemento científico da 
materia e o desenvolvemento das competencias lingüísticas. Presentaranse varios 
exemplos onde os contidos históricos se traballan a través de actividades destinadas 
tamén a desenvolver as capacidades de writing, reading, listening and speaking.

SÁBADO 24 DE MARZO
MAÑÁ
09.30-11.00h. Conferencia
O proxecto lingüístico de centro: como o facemos? (Xabier San Isidro)
A competencia en comunicación lingüística no século XXI é complexa, plurilingüe e intercultural, 
en relación directa coa evolución dixital-social que caracteriza o tempo no que vivimos. Para o seu 
desenvolvemento, os centros precisan de todo o currículo, de todo o profesorado, das familias e o contorno, e tamén
 da sociedade. O Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) é a concreción das accións relacionadas coa devandita 
competencia dentro do Proxecto Educativo.

11.00-12.30 Conferencia
Falar, ler e escribir na clase de ciencias. Unha reflexión dende a didáctica das ciencias 
(Anna Marbà Tallada)
Ensinar e aprender ciencias é un proceso comunicativo onde o alumnado e o profesorado falan, escriben, len, 
comparten maneiras de mirar o mundo, etc. Por iso ensinar ciencias non é só ensinar os modelos e teorías 
científicas senón tamén o patrón lingüístico da ciencia e a maneira que ten de concretar os distintos xéneros l
ingüísticos. As investigacións realizadas mostran que o alumnado ten dificultades tanto en identificar o patrón 
lingüístico como en describir, ler ou argumentar na aula de ciencias mais tamén que é unha situación superábel 
se se usan estratexias que favorezan a autorregulación e a metacognición das actividades propostas.

12.30-13.00 Pausa/café

13.00-13.40h. Caso práctico. Marisol Louro e Eva Garea
Boas prácticas de sinerxia metodolóxico-colaborativa na que as linguas atravesan os currículos para tratar a 
diversidade e a  excelencia no IES de Ames.
                        Mellorar a competencia lingüística dende o Proxecto Educativo dun centro plural  
                                                 (Marisol Louro)
                                                   A pluralidade dun centro educativo determina o tipo de accións que se 
                                                           deben englobar no PEC, de maneira que cubran todas as necesidades, e 
                                                              que a  totalidade do alumnado se beneficie delas. Dentro do noso Proxecto 
                                                           Educativo demos especial relevancia as accións encamiñadas á mellora da 
                                                       competencia lingüística, e o profesorado traballa de maneira conxunta nos 
           programas postos en marcha cara a consecución dos obxectivos marcados  para este fin.
           A interdisciplinariedade, educando dende a periferia e as competencias (Eva Garea)
               A organización dun equipo humano entre docentes dunha comunidade escolar permite a realización de 
                actividades que integren diversas competencias, especialmente a competencia lingüística en diferentes 
                              idiomas, e que consigan vertrebar o centro educativo ao redor dun proxecto común.

                                    13.40-14.05h. Caso práctico
                             A comunicación lingüística a través de proxectos de investigación (Ovidio Villar)
                            Un proxecto de investigación pode non contemplar contidos propios das linguas ou ben estar 
                           impulsado a través dun departamento non lingüístico. Este tipo de proxectos son importante á 
     hora de traballar a  comunicación lingüística, que non é un ente illado nas linguas senón unha transversal a 
todas as áreas. A redacción do propio proxecto, a busca e organización da información en moitos casos, a 
representación gráfica das teses ou a propia exposición oral trabállanse de xeito activo e integrado  xa dende o 
comezo nun proxecto de investigación.

       14.05h.-14.30h. Caso práctico
                As redes sociais educativas e o seu uso na aula (Esther Fernández)
                   Na actualidade, existen ao noso alcance plataformas virtuais que se basean nas redes sociais, 
                    ademais de engadir ferramentas educativas. Deste xeito, facilitan a docencia e motivan o alumnado, 
                    ao mesmo tempo que permiten unha vía de comunicación cos rapaces, que ata agora era moi
                     limitada. Un grupo de docentes do CPI Alfonso VII, en Caldas de Reis, quixemos estudar as 
           vantaxes e inconvintes do uso destas redes dende as nosas materias, co fin de valorar se melloran as 
     distintas competencias no traballo co alumnado, entre elas a competencia lingüística.

     16.00-17.30h. Conferencia
      Ser dixital: aprender a comunicar en rede (Tíscar Lara)
         A irrupción da tecnoloxía dixital, a penetración dos dispositivos móbiles multimedia e a conexión en redes 
         telemáticas xeraron novas formas de acceder, construír e comunicar o coñecemento de forma 
         colaboradora, horizontal e distribuída. A linguaxe dixital, coas súas propiedades de hipertextualidade,
           interactividade e multimedialidade, combinadas agora coa conectividade, e mobilidade, permiten a 
            construción de narrativas antes inimaxinables a través da fragmentación dos contidos, a actualización 
               constante de información e a interacción entre múltiples actores do proceso comunicativo.

                       

Unha concreción que supón unha sinerxia metodolóxico-colaborativa na que as linguas  atravesan os currículos e 
cuxa pretensión é a mellora da competencia lingüística. Unha concreción ligada ás TIC e á biblioteca como 
elementos catalizadores no que respecta á integración de proxectos no mesmo PLC. Pero, cal é o punto de 
partida?, que elementos o integran?, como elaboralo?

17.30-18.00h. Pausa/café

18.00-18.45h. Mesa redonda

18.45-19.00h. Clausura


	Programa Xornadas Comunicación lingüística 1.pdf
	Programa Xornadas Comunicación lingüística 2

