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Programas en centros

O obxectivo do plan galego de potenciación das linguas estranxeiras é que os 
alumnos e as alumnas, ao remate da súa educación e formación escolar, teñan 
unhas competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua 
estranxeira, que lles permitan ser usuarios independentes dela. Orde do 12 de 
maio de 2011 (DOG do 20 de maio)

Que son os centros plurilingües?

 Son os centros onde se imparten nunha lingua estranxeira áreas ou materias 
non lingüísticas, o que afecta a todo o alumnado. 

 Poden ser centros de primaria ou de secundaria.
 Pódese impartir desde unha materia ata un terzo do horario lectivo do 

alumnado. 
 Actualmente hai 109 centros plurilingües. 

Que son as seccións bilingües?

 Unha sección bilingüe é a organización do ensino dunha materia, dunha área 
ou dun módulo non lingüístico de xeito bilingüe, nunha lingua estranxeira e 
nunha das linguas coo�ciais.

 Poden desenvolverse no ensino primario, no ensino secundario ou na 
formación profesional. 

 Actualmente hai 1863 seccións bilingües autorizadas.
 As linguas estranxeiras empregadas son o alemán, o francés, o inglés, o 

italiano e o portugués.

Cal é o apoio nativo que teñen os centros públicos plurilingües ou con 
seccións bilingües?

 Os centros poden contar cunha persoa auxiliar de conversa, como asistente 
do profesor ou da profesora titulares.

 Hai auxiliares de alemán, chinés, francés, inglés e portugués.
 Actualmente hai 339 auxiliares de conversa en centros públicos galegos.
 As persoas auxiliares colaboran na mellora das destrezas orais do alumnado 

na lingua estranxeira obxecto de estudo.
 Tamén hai un programa piloto de profesorado visitante.

Que é o programa CUALE?

 É un programa dirixido ao alumnado para a súa formación complementaria 
en linguas estranxeiras.

 Desenvólvese nos CPI, IES e CIFP co �n de preparar o alumando para as 
probas de certi�cación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas. 

 Os niveis que se imparten son A1, A2, B1 e B2. 
 O programa desenvólvese fóra do horario lectivo ao longo do curso escolar, e 

a participación do alumnado é voluntaria e gratuíta.
 As linguas que se imparten son francés e inglés.

Que é o Programa Inmersión Lingüística de Outono?

 É un programa convocado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e 
xestionado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universita-
ria.

 Vai dirixido ao alumnado de 6º curso de educación primaria e 2º curso de ESO 
de toda España.

 Lévase a cabo unha inmersión lingüística do alumnado durante unha semana 
en distintos puntos de España.

 O alumnado está acompañado por monitores nativos.
 Dous profesores ou profesoras do centro acompañan o alumnado participan-

te.

Máis información

    www.edu.xunta.es/web/linguasestranxeiras


