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1. INTRODUCIÓN. 

O PLC é un documento de obrigada elaboración que expón as medidas de planificación 

lingüística que o instituto levará a cabo durante un curso escolar. 

Detalla a distribución lingüística no currículo e as medidas de apoio e de reforzo 

adoptadas para mellorar a competencia lingüística do alumnado. 

Forma parte do PEC (Proxecto Educativo do Centro). A planificación lingüística dun 

centro é o camiño que este deberá percorrer para acadar o obxectivo lingüístico do sistema 

educativo galego, é dicir, que o alumnado acade igualdade de competencia nas dúas 

linguas oficiais, que manteña a súa lingua inicial e consiga unha boa competencia na 

outra.  

O Proxecto lingüístico do centro debe garantir a mellora das competencias de 

comunicación do alumnado, contribuíndo así á mellora do éxito académico. 

O noso é un sistema educativo bilingüe, mais con dúas linguas que gozan de desigual 

presenza . Debemos igualar o seu uso no ensino. 

É imprescindible que a planificación lingüística se asuma por parte do Equipo Directivo 

e do Claustro. Debe definirse con claridade que materias serán impartidas nas diferentes 

linguas. Na ESO, nos bacharelatos e nos ciclos formativos, garantirase que as materias en 

galego e en castelán se distribúan na mesma porcentaxe de horas semanais. 

Deberase procurar, ademais, que o alumnado coñeza o vocabulario específico da 

especialidade en lingua galega e que utilice a lingua nas manifestacións oral e escrita. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE. 

Para a elaboración do Proxecto Lingüístico de Centro temos en conta, principalmente, o 

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

Galicia. Son o CAPÍTULO III e o CAPÍTULO IV deste decreto os que marcan as liñas 

de traballo para a elaboración deste proxecto. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2010/05/25/20100525_decreto_pluringuismo.pdf
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No CAPÍTULO III: As linguas oficiais de Galicia no ensino non universitario, quedan 

recollidos os principios a partir dos cales se elabora o decreto e que deben dirixir o noso 

traballo:       

1. Garantía da adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas 

oficiais de Galicia.  

2. Garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias 

impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia, co obxectivo de asegurar a 

adquisición da competencia en igualdade nelas. 

3. Adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s), nun marco 

xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia. 

4. Participación e colaboración das familias nas decisións que atinxen ao sistema 

educativo co obxectivo de contribuír á consecución dos seus obxectivos. 

5. Promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino. 

O CAPÍTULO IV: A impartición de materias en lingua(s) estranxeira(s), tamén recolle 

que a Administración educativa fomentará a impartición de materias en lingua(s) 

estranxeira(s) co obxectivo de que, de maneira progresiva e voluntaria, os centros 

educativos poidan chegar a ofrecer ata un máximo dun terzo do seu horario lectivo 

semanal en lingua(s) estranxeira(s). 

Dado que o noso centro conta con seccións bilingües en francés (Oratoria en 2º de ESO) 

e inglés (TICS en 4º de ESO e Formulación e preparación de mesturas en 1º do ciclo 

superior de Química Industrial), no noso proxecto lingüístico quedarán reflectidas as 

linguas nas que se impartirán as materias e que garantirán o equilibrio de horas semanais 

ofertadas en galego e en castelán. 

Cando falemos de medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente 

dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten, 

referirémonos tanto ás linguas oficiais como ás estranxeiras (correspondan ou non a 

seccións bilingües). 
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Segundo o artigo 14, outro dos puntos a tratar son Os obxectivos xerais e as liñas de 

actuación deseñadas polo centro para o fomento da lingua galega, por esta razón débense 

ter en conta as consideracións do ENDL. 

 

3. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO NOSO 

CENTRO. 

A contorna amosa un claro predominio do uso do castelán, exclusivo en moitas familias. 

Unha porcentaxe elevada do noso alumnado procede de países latinoamericanos: 

Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Perú,… 

A lingua galega non é estraña á maioría, pero o seu uso está restrinxido, en moitos casos 

ás aulas. 

O alumnado procedente doutras comunidades autónomas ou países, sexan falantes de 

castelán ou doutras linguas, perciben a necesidade de aprender o galego e de incorporarse 

á nosa cultura a través da lingua. 

É necesario garantir a competencia no galego, e tamén a extensión do uso vehicular da 

lingua nas actividades extraescolares e complementarias. 

O profesorado é un elemento de colaboración imprescindible para a adquisición non 

soamente das competencias lingüísticas oral e escrita, que corresponden ao  seu labor, 

senón para a difusión do respecto pola cultura galega. 

Entendemos que esta especial atención ven sendo necesaria pola situación de desvantaxe 

que o galego presenta no noso centro. 

Elabórase unha enquisa ao alumnado do centro durante o curso 20-21, cos seguintes 

resultados: 
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4. MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LINGUA 

GALEGA, CASTELÁ OU EN LINGUAS 

ESTRANXEIRAS. 

Na ESO, nos bacharelatos e nos ciclos formativos, garantirase que as materias en galego 

e en castelán se distribúan na mesma porcentaxe de horas semanais. Ademais,  o 

alumnado debe coñecer o vocabulario específico da especialidade en lingua galega e que 

utilice a lingua nas manifestacións oral e escrita.  

A seguinte distribución foi aprobada polo Consello Escolar, a proposta da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. engadirase, curso a curso, co visto bo da Comunidade 

Educativa, as modificacións pertinentes. 

O proceso de revisión da lingua de impartición das materias realizarase cada 4 cursos 

escolares, segundo o artigo 7 do Real decreto 79/2010. 
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1ºESO 

Materias en lingua castelá Materias en lingua galega Materias en lingua 

estranxeira 

Lingua castelá e literatura 

Matemáticas 

Educación Física 

Educación Plástica , visual e 

audiovisual. 

Promoción de estilos de vida 

saudable 

Investigación e tratamento da 

información 

Lingua Galega e literatura 

Xeografía e Historia 

Bioloxía e Xeoloxía 

Relixión/ Valores éticos 

Obradoiro de comprensión 

lectora 

Titoría 

Inglés 

Francés 

 

2ºESO 

 

Materias en lingua castelá Materias en lingua galega Materias en lingua estranxeira 

Lingua castelá e literatura 

Matemáticas 

Educación Física 

Música 

Oratoria 

Física e química 

Tecnoloxía 

Programación 

Lingua Galega e literatura 

Educación financeira 

Xeografía e Historia. 

Valores éticos 

Relixión 

Titoría 

Inglés 

Francés 

Oratoria en Francés 
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3ºESO 

Materias en lingua castelá Materias en lingua 

galega 

Materias en lingua 

estranxeira 

Lingua Castelá e literatura 

Matemáticas 

Física e química 

Música 

Tecnoloxía 

Educación Plástica ,visual e 

audiovisual 

Educación física 

 

Lingua galega e 

literatura 

Bioloxía e xeoloxía 

Xeografía e historia 

Cultura Clásica 

Relixión 

Valores éticos 

Titoría 

Inglés 

Francés 

4ºESO 

Materias en lingua castelá Materias en lingua galega Materias en lingua 

estranxeira 

Lingua Castelá e literatura 

Matemáticas 

Física e química 

Educación física 

Tecnoloxía 

Educación Plástica e visual 

Música 

Tecnoloxía da información e a 

comunicación 

Lingua Galega e literatura 

Bioloxía e xeoloxía 

Xeografía e historia 

Economía 

Latín 

Ciencias aplicadas á actividade 

profesional 

Iniciación á actividade 

emprendedora e empresarial 

Relixión 

Valores éticos 

Inglés 

Francés 
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Titoría 

Filosofía 

 

 

1º Bacharelato 

 

Materias en lingua castelá Materias en lingua 

galega 

Materias en lingua 

estranxeira 

Lingua Castelá 

Matemáticas 

Física e química 

Bioloxía e xeoloxía 

Cultura científica 

Educación física 

Debuxo Técnico 

Literatura universal 

Tecnoloxía Industrial 

Tecnoloxía da información e a 

comunicación 

Debuxo artístico 

Obradoiro de expresión oral e 

escrita 

 

Lingua Galega 

Xeografía e historia 

Filosofía 

Hª do mundo 

contemporáneo 

Economía 

Grego 

Latín 

Relixión Católica 

Inglés 

Afondamento inglés 

Francés 
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2ºBacharelato 

Materias en lingua castelá Materias en lingua galega Materias en lingua 

estranxeira 

Lingua Castelá 

Matemáticas 

Física e química 

Educación Física 

Física 

Bioloxía 

Xeoloxía 

Ciencias da Terra e do medio 

ambiente 

Química 

Debuxo Técnico 

Tecnoloxía da información e a 

comunicación 

Tecnoloxía industrial 

Métodos estatísticos e 

numéricos 

Actividade física e profesional 

 

Lingua Galega 

Hª de España 

Latín 

Hª da Filosofía 

Economía da Empresa 

Xeografía 

Grego 

Hª da arte 

Psicoloxía 

Fundamentos da administración 

e da xestión 

Literatura galega do século XX e 

da actualidade 

Relixión católica 

Inglés 

Francés 

Reforzo de inglés 
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Ciclos formativos 

Segundo o Artigo 9, do Real decreto 79/2010. 

En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico nas 

dúas linguas oficiais. Así mesmo, establecerase unha oferta equilibrada de módulos en 

galego e en castelán 

1º Ciclo Medio de Operacións de Laboratorio 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Química aplicada 

Seguridade e organización no laboratorio 

Formación e orientación laboral 

 

 

Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio 

Probas fisicoquímicas 

Almacenamento e distribución no laboratorio 

 

 

2º Ciclo Medio de Operacións de Laboratorio 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Operacións de análise química 

Principios de mantemento 

electromecánico 

Empresa e iniciativa emprendedora 

 

 

Servizos auxiliares de laboratorio 

Técnicas básicas de microbioloxía e 

bioquímica 

Ensaios de materiais 
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 1º Ciclo Superior de Laboratorio de análise e de control de calidade. 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Análises químicas 

Formación e orientación laboral 

 

Mostraxe e preparación de mostra 

Ensaios fisicoquímicos 

Ensaios microbiolóxicos 

 

 

  2º Ciclo Superior de Laboratorio de análise e de control de calidade. 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Ensaios físicos 

Calidade e seguridade no laboratorio 

Empresa e iniciativa emprendedora 

 

Análise instrumental 

Ensaios biotecnolóxicos 

 

1º Ciclo Superior de química industrial 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Prevención de riscos en industrias 

químicas 

Formación e orientación laboral 

Mantemento electromecánico en 

industrias de proceso 

Transporte de sólidos e fluídos 

 

Acondicionamento e almacenaxe de produtos 

químicos. 

Formulación e preparación de mesturas 

(Sección bilingüe Inglés) 

 

Operacións básicas na industria química 
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2º Ciclo Superior de química industrial 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Organización e xestión en industrias químicas 

Xeración e recuperación de enerxía 

Empresa e iniciativa emprendedora 

Reactores químicos 

Regulación e control de proceso químico 

 

 

1º Ciclo Superior de química industrial DUAL 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Organización e xestión en industrias químicas 

Prevención de riscos en industrias químicas 

Formación e orientación laboral 

Transporte de sólidos e fluídos 

 

Xeración e recuperación de enerxía 

Operacións básicas na industria química 

 

 

2º Ciclo Superior de química industrial DUAL 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Empresa e iniciativa emprendedora  

Regulación e control de proceso químico 

Acondicionamento e almacenaxe de 

produtos químicos. 

 

Reactores químicos 

Mantemento electromecánico en industrias 

de proceso 

Formulación e preparación de mesturas 
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OFERTA MODULAR 

En oferta modular non existen grupos separados. Porén, por razóns administrativas, 

créanse dous grupos máis ou menos equivalentes á oferta de ordinario. Posteriormente, 

considérase un reparto equilibrado dos módulos no seu conxunto. 

Distribúense come segue: 

Ciclo Superior de Laboratorio de análise e de control de calidade: modular 

Módulos en lingua castelá Módulos en lingua galega 

Análises químicas 

Ensaios microbiolóxicos  

Formación e orientación laboral 

Análise instrumental 

Empresa e iniciativa emprendedora 

Mostraxe e preparación da mostra 

Ensaios biotecnolóxicos 

Ensaios físicos 

Calidade e seguridade no laboratorio 

Ensaios fisicoquímicos 

 

 

5. OBXECTIVOS DA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 Defender a diversidade lingüística e cultural. 

 Facer que o centro forme parte dun sistema favorable ao progreso do galego. 

 Dar visibilidade ao galego como lingua do centro.  

 Contribuír á consecución de hábitos no uso oral da lingua galega e ao aumento do 

seu prestixio, tanto nos actos ordinarios como institucionais do centro.  

 Acercar ao alumnado ao coñecemento e a valoración do patrimonio natural, 

cultural e inmaterial de Galicia a través das saídas programadas para cada un dos 

niveis do ensino, en estreita colaboración con varios departamentos 

 Dar visibilidade as actividades levadas a cabo ao abeiro das colaboracións de 

todos os departamentos. 
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 Continuar as actividades realizadas en cursos anteriores e valoradas positivamente 

polo alumnado e o resto da comunidade educativa.  

 Contribuír á mellora do centro e á organización dos seus recursos. 

 Promover unha visión útil das linguas. 

 Contribuír a un ensino de calidade e moderno, atento ás esixencias do momento 

presente. 

 Acadar un nivel óptimo nas linguas estranxeiras e preparar ao noso alumnado para 

exames oficias que permitan certificar os seus coñecementos. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES. 

Fomentarase o uso da lingua galega nas actividades complementarias e extraescolares 

(excursións, visitas, saídas, charlas, relacións cos medios de comunicación, etc.) e 

demais actos que organice o centro (comunicacións institucionalizadas). 

O Equipo de dinamización lingüística velará polo fomento e o uso do galego. 

Os Departamentos de linguas estranxeiras e profesorado das seccións bilingües velarán 

polo fomento das linguas estranxeiras, intercambios lingüísticos, viaxes de estudo ao 

estranxeiro, e as actividades de inmersión lingüística. 
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7. PRESENZA DO GALEGO NOUTROS ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN. 
 

Empregarase o galego de xeito preferente nos ámbitos que se sinalan a continuación: 

 Administración: relacións do centro coa Administración e aspectos burocráticos 

do propio centro.  

 Xestión académica e pedagóxica: documentos producidos coa finalidade de 

ordenar a planificación e mais a xestión pedagóxicas.  

 Relación co contexto socio-familiar: relación co contorno social e familiar. ¿Uso 

do galego nas comunicacións escritas? 

 

8. ACCIÓNS DINAMIZADORAS DAS LINGUAS. 

As actividades dinamizadoras supoñen unha intervención consciente para impulsar o 

fomento das diversas linguas: 

1) Accións centradas na produción lingüística en galego, tanto oral como escrita;  

2) Accións que tendan a promover actitudes favorables cara ao galego, facendo que sexa 

visible no centro. Estimularase a participación do alumnado, a creación de equipos de 

traballo e a colaboración interna e externa.  

3) Accións a través do Plan lector do centro e da Biblioteca para garantir un uso igualitario 

das linguas.  

A potenciación da Biblioteca resulta fundamental: exposicións do libro galego, 

organización e compra dos recursos en galego, clubes de lectura en galego, efemérides e 

celebración das letras galegas, celebración do Día da Ciencia en galego (Dpto. de 

ciclos)...  
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4) Accións para o uso das linguas estranxeiras: francés e inglés. Actividades de inmersión 

lingüística, actividades complementarias e extraescolares en inglés e francés,... 

5) Participación nos programas de auxiliares de conversa. 

6) Mantemento das seccións bilingües. 

7) Formación do profesorado ou participación en programas de mobilidade Europea. 

8) As linguas clásicas, o latín e o grego, aportan unha sólida base (fonética, 

morfosintáctica, léxica) para o perfeccionamento doutras linguas, reforzando a reflexión 

lingüística, e para a comprensión do léxico culto da terminoloxía científica, sen esquecer 

o coñecemento da civilización clásica, berce da Europa actual. 

 

8.1 Accións concretas para o reforzo das linguas. 
 

 Seccións bilingües en francés e inglés 

 Participación nos programas de auxiliares de conversa 

 Preparación dos diplomas oficiais do Ministerio de Educación francés: DELF. 

 Oferta de 1ª lingua estranxeira: francés e inglés 

 Oferta de segunda lingua estranxeira: francés e inglés. 

 Viaxes culturais ao estranxeiro. 

 Intercambios lingüísticos con centros estranxeiros. 

 Apoios e reforzos para o alumnado da ESO en lingua galega e castelá. 

 Apoios de profesorado de Pedagoxía Terapéutica (PT) na aula para o alumnado 

con AC ou outras necesidades específicas.  

 Inmersión lingüística (apoio ou o nome que lle queiramos dar para alumnado de 

nova incorporación sen competencia lingüística nas nosas linguas vehiculares. 

 Desdobres nas materias lingüísticas nos grupos máis numerosos.  

 En colaboración coa Biblioteca, información específica e préstamo de material 

bibliográfico e audiovisual nas distintas linguas.  
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 Participación en actividades para acadar a excelencia na competencia lingüística 

e o valor das linguas: Torneo de debate académico, festival da Francofonía, 

Correlingua... 

 Os Departamentos que o consideren poderán contemplar nas súas programacións 

unha valoración en positivo da corrección ortográfica e gramatical. Por exemplo,  

(nun exame sobre 10 puntos, sumar 0’5 puntos). En todo caso, a proposta é non 

facer unha valoración en negativo. 

 

9. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO PROXECTO 

LINGÜÍSTICO. 

Este proxecto remitirase cada 4 cursos á Inspección educativa.  

Anualmente, elaborarase unha adenda do proxecto lingüístico na que constarán as 

modificacións na impartición de materias, programas e actividades para o fomento e a 

dinamización das linguas, información e actualización dos proxectos a desenvolver 

durante o curso. 
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ANEXO I  

Modelo de acta de constitución do Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

O Equipo de Dinamización é nomeado e supervisado pola Dirección do centro. 

CONSTITUCIÓN DO EQUIPO: 

O…………...de xaneiro de 2021, ás…………... horas, na Sala de xuntas do IES A 

Sardiñeira, constitúen o Equipo de Dinamización Lingüística da Lingua Galega para o 

presente curso escolar 2020-21 os membros da Comunidade Educativa relacionados a  

seguir: 

Artigo 15. Decreto79/2010. 

Coordinador/a:  

Profesorado: 

Alumnado: 

Persoal non docente:  


