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INTRODUCIÓN. _____________________________________________  

 
 O centro educativo privado concertado Colexio Calasanz – PP. Escolapios 

está ubicado na cidade da Coruña, Estrada dos Fortes nº 10, no ángulo N-NO da 

cidade, na zona de San Pedro de Visma, colindante co barrio de Los Rosales e 

está inscrito no regulamento de centros da Administración co número 15004010.  

O centro acóllese ao réxime de concertos, regulamentado no título IV da Lei 

Orgánica do Dereito á Educación, no Regulamento de Normas Básicas sobre 

concertos educativos aprobados polo Real Decreto 2377/1985 de decembro e nas 

normas que o desenvolven. Tamén observa, no seu caso, a normativa da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Caracterízase por presentar no mesmo espazo físico as tres etapas 

educativas: Infantil, Primaria e Secundaria (ESO e Bacharelato). É dicir, o seu 

alumnado pode realizar todo o traxecto educativo non universitario no mesmo 

centro. Isto facilita a realización dunha planificación lingüística efectiva, pois 

permite detectar as dificultades que poidan xurdir no proceso e adoptar as 

medidas correctoras que se precisen.  

Está situado nun ámbito urbano, o que lle outorga ao alumnado un perfil 

uniforme, que se ve reforzado tamén pola súa procedencia social, cun gran 

predominio de familias de clase media e media-alta. Familias que nunha alta 

porcentaxe, e seguindo a caracterización sociolingüística da nosa sociedade nas 

últimas décadas, adoitan ter o castelán como lingua familiar. 

Tamén ten relevancia o feito de que nos sectores sociais dos que procede o 

alumnado continúan persistindo algúns prexuízos ou actitudes negativas cara ao 

proceso normalizador da lingua galega, polo que o traballo planificador se 

conduce tamén nesa dirección, tanto coas familias como co alumnado. 

Neste centro, nun ámbito castelán falante, o reto principal da planificación 

lingüística pasará por conseguir que os alumnos adquiran unha boa competencia 

en todas as linguas obxecto de ensino, pero sobre todo na segunda lingua (neste 

caso, o galego), con especial atención á oralidade e á eliminación de prexuízos 

para a súa utilización. 
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SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO. __________________  
 

 No curso académico 2006/2007, comezou neste centro educativo o 

proceso de elaboración da Planificación Sociolingüística do Centro (PSC), a cargo 

do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística (ENDL), hoxe EDLG (Equipo 

de Dinamización da Lingua Galega) e dos diferentes estamentos da comunidade 

educativa. Trátase dun proxecto aínda non rematado, que continuará nos 

vindeiros cursos e que terá unha validez plurianual. 

 Esta Planificación Sociolingüística iniciouse coa elaboración dunha serie de 

enquisas dirixidas a todos os compoñentes da comunidade educativa 

(Administración, Departamentos, alumnado, profesorado, persoal de 

administración e servizos e familias) co obxectivo de coñecer a realidade 

sociolingüística do centro, e a partir de aí poder marcar os obxectivos a acadar a 

medio e longo prazo, así como as medidas a poñer en práctica de xeito gradual 

ao longo do tempo. Dado o tempo transcorrido dende a realización desas 

enquisas volvéronse levar a cabo durante o curso 2014/2015 para poder observar 

a evolución e como se foi transformando a comunidade educativa nestes anos.  

 Tras unha breve e sinxela análise dos datos obtidos nas enquisas, pódense 

definir os catro índices que se consideran máis relevantes para ter un bo 

coñecemento da realidade sociolingüística deste centro e do seu contorno: 

 

1. O contexto sociolingüístico do centro 

 

Este punto refírese á maior ou menor presenza das linguas no contexto físico 

e social en que está situado o centro: 

 

a. Lingua empregada habitualmente nas familias 

 

A lingua que empregan habitualmente as familias nas súas interaccións 

(entre a parella, cos fillos, coa familia, cos amigos e no traballo) é só o castelán 

(57,58%), seguido daquelas familias que usan máis castelán ca galego (25,54%), as 

dúas linguas por igual (8,96%), máis galego ca castelán (4,32%) e só galego 

(3,64%). En liñas xerais apréciase preferencia no uno exclusivo do castelán en todos 
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os contextos de comunicación persoal, incluso nas interaccións coa familia con 

parentes asentados en contornos rurais. 

Con este respecto cómpre salientar que a lingua na que aprenderon a falar 

as familias é castelán (85,2%), seguida de galego (12,5%) ou outra (2,3%). O 

principal lugar onde manifestan que aprenderon o galego é a familia (41,8%), 

seguido da escola (36,1%) e aparece despois unha porcentaxe dos que afirman 

que non aprenderon a falar galego (11,6%), seguidos dos que aprenderon con 

persoas próximas (6,4%) e os que o fixeron noutros contextos (4,1%). En relación 

coa aprendizaxe é preciso destacar que en canto á comprensión da lingua 

galega hai unha porcentaxe moi elevada que afirma comprender moito (52%), 

seguida dos que responden bastante (31,1%), regular (10,7%), pouco (4,3%) e nada 

(1,8%). En canto á fala os resultados varían pouco: unha maioría afirma falar 

galego bastante (32%), seguidos dos que responden regular (23%), case en 

igualdade cos que din moito (21,6%), pouco (13,6%) e nada (10,2%). 

En relación ao número de horas impartidas en galego unha ampla maioría 

considera adecuado o número de horas (71,6%) seguidas das que o consideran 

excesivo (23%) e cunha minoría que cre que son insuficientes (5,5%). 

O 83% considera que é bo o obxectivo xeral de que ao remate da 

Educación Secundaria Obrigatoria os alumnos coñezan o galego, nos seus niveis 

orais e escritos, en igualdade co castelán, mentres que hai un 17% que non se 

manifesta favorable. 

E relacionado coa cuestión anterior, só un 54,3% das familias pensa que esa 

igualdade se está a conseguir, fronte a un 45,7% que cre que non é así.  

Se se pide opinar sobre a utilidade do galego un 47,5% manifesta que ten 

pouca utilidade, seguida case á par dos que cren que ten moita utilidade, o 45%, 

e unha escasa minoría que pensa que non ten ningunha utilidade, o 7,5%. 

 

b. Lingua empregada habitualmente nas interaccións comunitarias 

 

A lingua que empregan habitualmente as familias nas súas relacións sociais 

(comercio, ocio, administración...) é máis castelán ca galego (42,5%), seguido 
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daquelas que empregan exclusivamente o castelán (41,6%), as dúas por igual 

(10%), máis galego ca castelán (5,5%) e só galego (0,5%). 

 

c. Emprego da lingua coas novas tecnoloxías 

O 75% das familias amosa o castelán como lingua de preferencia no uso de 

programas e ferramentas informáticas mentres que o 22,7% úsaas indistintamente, 

en galego ou castelán, e o 2,3% prefíreas en galego. 

Como se pode ver en liñas xerais, o estudo reflicte actitudes pouco positivas 

a prol do uso do galego. 

 

d. Lingua empregada polo concello 

 

Nas capitais de provincia e nas grandes cidades o uso do galego está 

bastante estendido a nivel oficial (sobre todo, na documentación escrita), agás o 

pintoresco caso da capital coruñesa, na que as súas institucións municipais aínda 

amosaban numerosas reticencias a empregar a lingua galega nos seus usos orais e 

escritos. Esta situación foi a que primou durante os últimos anos e que agora está 

comezando a mudar. Obviamente este feito ofrecía numerosas dificultades para 

presentar ao alumnado dos centros urbanos contornos de uso do galego.  

 

e. Lingua empregada polas entidades asociativas do contorno 

 

As entidades asociativas coas que nos  últimos tempos vén colaborando o 

centro teñen a lingua como lingua de uso vehicular. O EDLG do centro é partícipe 

mediante diversas actividades coa Asociación Cultural Alexandre Bóveda e Cuac 

FM, onde se realizaba un programa radiofónico semanal durante o período lectivo 

(este ano por razóns sanitarias non poderá realizarse pero pensamos retomalo o 

próximo curso dado o éxito da actividade). 

Pénsase seguir a establecer contactos para continuar desenvolvendo 

conxuntamente con estas ou outras asociación iniciativas normalizadoras e 

dinamizadoras que sexan enriquecedoras para o noso centro. 
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2. A situación do profesorado 

 

As variábeis deste punto definen o perfil sociolingüístico do profesorado, 

esencial para definir as medidas que se deseñen na planificación, pois será o 

encargado de aplicar a maioría delas. 

 

a. Lingua habitual do profesorado 

A lingua falada habitualmente polos profesores do centro coas súas familias 

é exclusivamente o castelán (29,3%), seguido dos que empregan máis castelán ca 

galego (26,8%), só galego (22%), as dúas por igual (17,1%) e máis galego ca 

castelán (4,9%). 

Nos intercambios comunicativos cos amigos presentan unha alta 

porcentaxe os profesores que tamén usan só castelán (39%), seguidos polos que 

empregan máis castelán ca galego (26,8%), as dúas por igual (19,5%), e máis 

afastados se atopan os que fan uso só do galego (9,8%) e máis galego ca 

castelán (4,9%). 

No traballo os profesores empregan habitualmente máis castelán ca galego 

(51,2%), seguidos polos que utilizan só o castelán (19,5%), as dúas linguas por igual 

(4,9%), só galego (12,2%) e máis galego ca castelán (12,2%). 

 A lingua empregada polos docentes para impartir as súas clases é 

preferiblemente o castelán (49,8%), con diferenza dos que utilizan indistintamente 

ambas linguas (29,3%), e próximos dos que só empregan a lingua galega (22%). 

A lingua castelá tamén é a escollida pola maior parte do profesorado para 

falar cos alumnos cando non se atopan na aula (68,3%), nas entrevistas coas 

familias (58,5%), nas comunicacións escritas ás familias (58,5%), nos escritos que fan 

fóra do traballo (65,9%), nas súas lecturas habituais (70,07%) ou cando falan con 

descoñecidos (63,4%).  

O galego empregado en exclusividade nesas mesmas interaccións queda 

moi por debaixo nas porcentaxes: cos alumnos cando non están na aula (17,1%), 

nas entrevistas coas familias (17,1%), nas comunicacións escritas ás familias (26,8%), 

nos escritos que fan fóra do traballo (24,4%), nas súas lecturas habituais (14,6%) ou 
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cando falan con descoñecidos (17,1%). 

 Nunha porcentaxe intermedia atópanse aqueles que utilizan indistintamente 

as dúas linguas neses contextos: cos alumnos cando non están na aula (14,6%), 

nas entrevistas coas familias (24,4%), nas comunicacións escritas ás familias (14,6%), 

nos escritos que fan fóra do traballo (9,8%), nas súas lecturas habituais (14,6%) ou 

cando falan con descoñecidos (19,5%) 

   

b. Nivel de capacitación para empregar o galego na actividade 

docente 

Unha alta porcentaxe do profesorado do centro (80,5%) tivo o castelán 

como primeira lingua ou lingua materna, seguida dos que aprenderon a falar coa 

lingua galega (17,1%). Os restantes tiveron outra diferente (2,4%). 

O contexto nos que se lles facilitou a aprendizaxe do galego foi 

fundamentalmente a familia (51,2%), seguido daqueles que o aprenderon na 

escola (31,7%), noutros contextos (7,3%), coas persoas próximas (4,9%) e algúns 

achegados recentemente a Galicia que están en proceso de iniciación ou 

perfeccionamento na lingua do país (4,9%). 

En canto ao dominio do galego nas catro destrezas básicas de 

competencia lingüística a situación do profesorado neste centro é a seguinte: 

- COMPRENSIÓN: moito (75,6%) e bastante (24,4%). 

- FALA: moito (51,2%), bastante (31,7%), regular (12,2%), pouco (2,4%) e 

nada (2,4%). 

- LECTURA: moito (63,4%), bastante (26,8%), regular (7,3%) e pouco (2,4%). 

- ESCRITURA: moito (39%), bastante (43,9%), regular (12,2%), pouco (2,4%) e 

nada (2,4%). 

Destes datos pódese deducir que o dominio do galego nos últimos anos 

mellorou nas interaccións orais e na expresión escrita, aínda que continúe a ser o 

castelán na lingua na que se senten máis seguros tanto ao falar (78% fronte ao 22% 

en galego) como ao escribir (87,8% fronte ao 12,2% en galego). 

Son moitos os profesores que aprenderon galego na escola, unha alta 

porcentaxe realizou cursos de perfeccionamento (53,7%), de Celga 4 (34,1%), de 
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especialización (7,3%), outro tipo de cursos (2,4%) e só o 2,4% non realizou ningún. 

Todo o profesorado estaría disposto a facer cursos de reciclaxe e 

actualización e acadar a capacitación suficiente, mellorando as destrezas nas 

que se atopa cun nivel insuficiente. 

 

c. Actitudes cara á utilización do galego no ámbito educativo 

O 68,3% do profesorado do colexio pensa que o número de horas 

impartidas en galego no centro é adecuado, un 31,7% afirman que é insuficiente e 

non hai ninguén que pense que sexa excesivo. 

O 100% considera que é bo o obxectivo xeral de que ao remate da 

Educación Secundaria Obrigatoria os alumnos coñezan o galego, nos seus niveis 

orais e escritos, en igualdade co castelán. 

E relacionado coa cuestión anterior, só un 29,3% dos docentes pensa que 

esa igualdade se está a conseguir, fronte a un 70,7% que cre que non é así. 

As actitudes cara á utilización do galego no ensino son, como se pode 

apreciar, positivas, aínda que tamén se ofrece unha visión realista da situación 

actual desa lingua neste ámbito. 

 

d. Actitudes cara á normalización social do galego 

O 75,6% do profesorado pensa que saber galego hoxe en día ten moita 

utilidade, mentres que un 24,4% opina que ten pouca. 

 

e. Emprego da lingua coas novas tecnoloxías 

O 53,7% do profesorado amosa o castelán como lingua de preferencia no 

uso de programas e ferramentas informáticas mentres que o 39% úsaas 

indistintamente, en galego ou castelán, e o 7,3% prefíreas en galego. 

Os resultados deben ser contextualizados xa que somos en xeral un claustro 

bastante novo en canto á idade (16,4% entre 20-30 anos, 51,2% entre 31-40, 17,1% 

entre41-50 e 17,1% con máis de 50%). 

Son moitos, polo tanto, os que apoian o proceso normalizador e amosan 

actitudes positivas cara ao galego. 
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3. A situación do alumnado 

 

As variábeis deste punto definen o perfil sociolingüístico do alumnado, 

dende a súa competencia ata as súas actitudes, pois é importante saber cal é a 

súa bagaxe cando inician cada unha das etapas da escolaridade. 

Nas sinxelas enquisas que se lles pasaron aos profesores de Educación 

Infantil e aos alumnos dos diferentes ciclos de Educación Primaria os resultados 

obtidos amosaranse unificados, mentres que os dos alumnos de ESO e Bacharelato 

presentaranse en datos porcentuais. 

 

a. Lingua utilizada habitualmente polo alumnado na súa vida cotiá 

É salientábel e alarmante o alto número de alumnos de Educación Infantil e 

Primaria nos que o galego non ten acto de presenza na súa vida cotiá, agás na 

escola e nalgún contexto puntual no seu contorno (asistencia a contacontos, libros 

de lectura, relación con avós ou familiares galego falantes, etc.). 

Nos alumnos de ESO e Bacharelato as relacións habituais que teñen co seu 

grupo de referencia, cos amigos, fanse exclusivamente en castelán (79,9%), máis 

castelán ca galego (13,6%), nas dúas linguas por igual (4,7%), máis galego ca 

castelán (0,4%) e só en galego (1,4%). 

Cando falan con alguén que non coñecen empregan preferentemente o 

castelán (84,2%), as dúas linguas indistintamente adaptándose á lingua do 

interlocutor (12,5%) e son moi poucos os que empregan o galego (3,2%). 

Os escritos que fan fóra do traballo escolar están maioritariamente en 

castelán (86,7%), nas dúas linguas (8,2%) e en galego (5%). 

 

b. Lingua empregada habitualmente no seu ámbito familiar 

A lingua maioritaria na que o alumnado deste centro comezou a falar foi o 

castelán (93% aprox.), algúns foron educados en galego (5,5% aprox.) e noutras 

linguas (1,5% aprox.). 

O castelán é a lingua empregada habitualmente no ámbito familiar, sobre 

todo, no alumnado de menos idade.  
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No alumnado de ESO e Bacharelato a familia convértese no segundo 

contexto de aprendizaxe da lingua galega (26,5%), despois da escola (65,2%), que 

cobra así moita importancia e pasa a ser o primeiro axente galeguizador. 

Só o 4,9% do alumnado destas últimas etapas utiliza o galego no seu ámbito 

familiar, un 1,4% máis galego ca castelán, o 9,1% as dúas linguas por igual, un 

30,7% máis castelán ca galego e un 54% só castelán. 

Cando estes rapaces acoden ás súas aldeas (situadas na inmensa maioría 

en zonas rurais) empregan case tanto o castelán (40,8%) coma o galego (42,2%) 

nas súas relacións, quedando un 17,1% que as usa indistintamente. 

Os pais diríxense aos fillos fundamentalmente en castelán (75,6%) e os avós, 

que soen ser galego falantes (51,9%), están abandonando o galego para as súas 

relacións cos netos (40,4%), fronte un 42,9% a prol do castelán quedando un 16,7% 

que di usalas indistintamente. 

 

c. Lingua utilizada habitualmente polo alumnado no ámbito escolar 

O alumnado de Educación Infantil, debido ao menor número de horas 

lectivas en galego, amosa unha clara preferencia pola lingua castelá, en 

detrimento do galego.  

 Con todo, pódese dicir que a escola é o primeiro axente galeguizador para 

todo o alumnado: os primeiros contactos coa lingua e coa cultura galega 

comezan no ámbito educativo para a maioría destes nenos e rapaces. 

 En Primaria tamén se ve unha preferencia da lingua castelá a pesar de ter 

xa un número significativo de horas en galego. 

 En ESO e Bacharelato o alumnado emprega no colexio máis castelán ca 

galego (51,9%), só castelán (26,1%), as dúas linguas por igual (18,5%) e máis galego 

ca castelán (1,7%). O número de galego falantes totais é moi reducido (1,7%). 

 Estes alumnos falan co profesor (52,3%) e soen tomar os seus apuntamentos 

dependendo da lingua que empregue o docente (46,7%),  e tamén estudan na 

lingua na que se imparta cada materia (40,8%). 

  

d. Competencia comunicativa en galego 
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En canto ao dominio do galego nas catro destrezas básicas de 

competencia lingüística a situación do alumnado neste centro é a seguinte: 

En Educación Infantil e Primaria fallan moito a destreza da fala e un pouco a 

da escrita. 

En ESO e Bacharelato: 

- COMPRENSIÓN: moito (51,9%), bastante (34,5%), regular (9,8%), pouco 

(2,4%) e nada (1,4%). 

- FALA: moito (28,6%), bastante (41,5%), regular (22,3%), pouco (5,9%) e 

nada (1,4%). 

- LECTURA: moito (36,6%), bastante (39,4%), regular (16,4%), pouco (5,9%) e 

nada (1,7%). 

- ESCRITURA: moito (17,43%), bastante (45,84%), regular (30,56%), pouco 

(4,02%) e nada (2,14%). 

Destes datos pódese deducir que o dominio do galego se debilita nas 

interaccións orais e na expresión escrita (aínda que amosan porcentaxes máis 

altas en liñas xerais ca nas enquisas anteriores debido á introdución do galego no 

ensino e á práctica desas destrezas en diferentes materias de estudo), posto que é 

o castelán a lingua na que se senten máis seguros. 

 

e. Actitudes cara á normalización social do galego 

En xeral, os alumnos máis pequenos non presentan marcadas actitudes 

negativas cara ao galego nin prexuízos lingüísticos.  

Entre o alumnado de ESO e Bacharelato un 47,7% pensa que saber galego 

ten moita utilidade, un 41,8% pensa que ten pouca e un 10,5% pensa que non ten 

ningunha. 

É, non obstante, un grupo minoritario (aínda que cada vez maior) o que 

está concienciado coa problemática da lingua na sociedade actual e participa 

en diversas actividades normalizadoras dentro e fóra do colexio. 

 

f. Actitudes cara á utilización do galego no ámbito educativo 

Como xa se mencionou no apartado anterior, os alumnos máis pequenos 
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non presentan marcadas actitudes negativas nin prexuízos lingüísticos. Prima neles 

a curiosidade por aprender e o domino das destrezas en todas as linguas 

presentes no ámbito educativo. Aquí a normalización da lingua galega pasará por 

introducirse a través non só do seu estudo lingüístico, senón tamén dos xogos e 

outras actividades de carácter lúdico e cultural. 

Entre os alumnos maiores, a un 70% o número de horas impartidas en lingua 

galega no centro parécelle adecuado, a un 17,8% parécelle excesivo e a un 

12,2% insuficiente. 

Un 55,7% preferiría que as clases se impartisen en castelán, un 30,7% pensa 

que nas dúas linguas, un 10,1% en galego e só un 3,5% noutra lingua diferente. 

Un 86,4% pensa que é bo o que afirma a Lei de que ao remate da ESO os 

alumnos coñezan o galego, nos seus niveis orais e escritos, en igualdade co 

castelán, fronte a un 13,6% que non o ve así. 

En canto a se se está a conseguir esa igualdade, o alumnado amosa, ao 

igual que o profesorado, unha visión realista da situación lingüística no ámbito 

educativo e un 54,7% pensa que isto non é así (fronte a un 45,3% que si o ve claro).  

 

g. Emprego da lingua coas novas tecnoloxías 

O 81,5% do alumnado amosa o castelán como lingua de preferencia no uso 

de programas e ferramentas informáticas mentres que o 12,5% úsaas 

indistintamente, en galego ou castelán, e o 5,9% prefíreas en galego. 

As actitudes cara á utilización do galego son positivas, sobre todo entre o 

alumnado de máis idade. Con todo, si que se percibe que a tendencia é que 

teñan de lingua marco e modelo cada vez máis o castelán polo que se debería 

incidir máis en dotar de máis posibilidades de uso ao galego, sobre todo no que se 

refire ao emprego das Tics. 

 

4. A ambientalidade lingüística do centro 

 

As variábeis deste punto buscan coñecer cal é a presenza que ten a lingua 

galega na vida do centro, fóra da que teña nas actividades docentes. Servirán 

para indicar en que medida o centro é, ou non, un ecosistema favorábel á 
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utilización da lingua galega. 

Este centro, como se verá a continuación, márcase como obxectivo 

constituírse nun lugar no que ao alumnado castelán falante se lle presenten 

oportunidades para sentir o estímulo de aprender e utilizar o galego. 

 

a. Presenza da lingua galega na documentación administrativa, no 

rotulado do centro, nas notas informativas dos taboleiros, etc. 

 

O galego está presente en todos estes ámbitos, sobre todo na 

documentación administrativa e no rotulado do centro (aulas, organización do 

centro, etc.). 

 

b. Emprego da lingua galega nas comunicacións orais e escritas co 

alumnado, coas familias e con outras institucións. 

 

Unha significativa porcentaxe das comunicacións escritas dirixidas ao 

alumnado, ás familias e a outras institucións están en galego. Son menos as que se 

realizan de maneira oral. 

 

c. Emprego da lingua galega nas interaccións co alumnado en 

contextos informais 

 

Son poucas as conversas fóra das actividades docentes nas que estea 

presente o galego, aínda que cada vez son máis, sobre todo grazas ao labor 

normalizador que o persoal docente comprometido coa lingua está a realizar 

dende hai uns anos (actividades deportivas, festivas...) e ás accións impulsadas 

dende o EDLG. 

 

d. Emprego da lingua galega por parte do persoal non docente do 

centro 

 

Amósase neste eido un claro predominio do bilingüismo e de convivencia 

pacífica das dúas linguas, normalmente adaptadas á lingua empregada polo 

interlocutor. 

e. Emprego da lingua galega por parte da ANPA 

 

Quizais sexa este ámbito o menos galeguizador para o alumnado, posto 
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que a maior parte das comunicacións que fan ao alumnado e ás familias están en 

castelán. 

 

f. Emprego da lingua galega na realización das actividades 

extraescolares 

 

Poderíase comentar neste aspecto o mesmo ca no apartado anterior. Son 

moitas, aínda que non todas, as actividades extraescolares que se levan a cabo 

en castelán por parte do persoal empregado para realizalas, que depende de 

empresas alleas ao centro. 

 

g. Dotación de fondos en galego na biblioteca 

 

A biblioteca do centro está dotada de numeroso material en galego. Posúe 

un gran fondo bibliográfico (libros, revistas, etc.) e nos últimos anos, grazas ás 

aportacións realizadas polo EDLG e polo Seminario de Lingua Galega e Clásicas, 

se está a dotar tamén de fondos audiovisuais (música, cinema, etc.). 

 

h. Presenza da lingua galega na utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación 

 

O galego está presente na versión galega da páxina web do centro 

(www.escolapiosacoruna.com), e as materias relacionadas coa informática e as 

novas tecnoloxías impártense e trabállanse en galego, etc. 

 

i. Visibilidade das accións do Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega 

 

O EDLG do centro está presente na vida colexial como un departamento 

máis, baixo a supervisión da dirección, que traballa conxuntamente cos demais 

departamentos (de Orientación, de Pastoral e de Acción Social) para trazar un 

calendario de actividades de cara ao alumnado en cada curso escolar.  

Os seus obxectivos aparecen reflectidos no PEC, na PXA, no PLC e no 

PROXECTO do EDLG para cada curso. 

A oferta de accións e actividades normalizadoras do EDLG abrangue a 

toda a comunidade educativa. Os seus compoñentes pertencen a diferentes 

http://www.escolapiosacoruna.com/
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seminarios, etapas e sectores da comunidade educativa, e mantéñense xuntanzas 

e particípase en encontros, xornadas... con outras institucións e centros para 

compartir experiencias e poñerse ao día no labor normalizador no ámbito 

educativo. 

 

5. Outras informacións complementarias 

 

Hai outras variábeis que poden axudar a comprender a realidade 

sociolingüística do centro. 

Por exemplo, a porcentaxe de alumnado inmigrante no centro, que neste 

caso é moi baixa (non chega ao 5% do total do alumnado),  procede 

principalmente doutras comunidades autónomas do Estado Español e de países 

sudamericanos. 

A lingua falada no ámbito familiar deste alumnado soe ser o castelán (hai 

algunha excepción, o valenciano, o catalán, etc.). 

A competencia en galego deste alumnado é moi baixa nos primeiros anos 

(sobre todo as destrezas da fala e da escrita), aínda que vai en melloría a medida 

que se traballa con eles nas aulas, nas clases de apoio e grazas ás actividades 

lúdicas e extraacadémicas propostas polo EDLG. 

 

 

SITUACIÓN DAS LINGUAS NO CENTRO. _______________________  
 

 A continuación, detállase a planificación que para as diferentes linguas se 

fará no centro neste curso 2020/2021, tendo en conta a súa distribución curricular, 

os obxectivos mínimos e as competencias básicas que se pretenden acadar ao 

finalizar cada etapa educativa, a metodoloxía empregada na súa ensinanza-

aprendizaxe e os criterios para a súa avaliación. 

 A seguinte documentación vén facilitada polos distintos seminarios que 

conforman as áreas que toman como obxecto de referencia as diferentes linguas: 

 Seminario de Lingua Galega: lingua galega e lingua latina. 

 Seminario de Castelán: lingua castelá. 

 Seminario de Idiomas: lingua inglesa e lingua francesa. 
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Aínda que todos eles se coordinan e amosan un profundo respecto pola 

pluralidade lingüística e teñen como obxectivo final e máis salientábel conseguir 

que o alumnado adquira competencia comunicativa nas respectivas linguas, 

cada un presenta unha planificación lingüística de seu. 

 

1. Lingua Galega 

 

 O Seminario de Lingua Galega abranguerá neste curso 2020/2021 o traballo 

en diferentes áreas e materias, entre elas e a que aquí cómpre salientar a LINGUA 

GALEGA. 

 O contorno castelanófono no que se ubica o centro educativo e a 

marcada castelanización de familias, profesorado e alumnado que teñen o 

galego como segunda lingua, fai que dende os primeiros cursos de Educación 

Infantil a porcentaxe de galego deba ser superior aos mínimos marcados polo 

decreto para ir consolidando as competencias básicas, polo que se imparte unha 

hora semanal específica ao longo desta etapa, ademais doutras actividades 

propostas en moitos casos polo EDLG onde o galego será a lingua vehicular. 

 Nesta etapa educativa as actividades (con estratexias que estimulen a 

creatividade, que desenvolvan a imaxinación e a capacidade de observación) e 

os xogos individuais e en equipo atractivos constituiranse como a principal fonte 

de aprendizaxe e coñecemento, e neles o  alumno será o protagonista da súa 

propia aprendizaxe. 

 A avaliación desta aprendizaxe será continua, global, formativa e aberta, a 

través da observación directa e sistemática. 

 Comezaremos, polo tanto, nos primeiros niveis polos mínimos marcados polo 

último decreto para ir aumentándoos progresivamente a medida que se avanza 

nos cursos. 

 En Educación Primaria os obxectivos mínimos que se pretenden acadar  en 

canto ao uso da lingua galega dependerán do curso e ciclo no que se atope o 

alumnado, e irán dende comprender e producir mensaxes orais e escritas cun 

vocabulario básico, coñecer as regras básicas de ortografía, desenvolver a 

habilidade lectora... até comprender e producir mensaxes orais e escritas de 
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diversa tipoloxía, ampliar vocabulario, afianzar nocións gramaticais, coller práctica 

no uso do dicionario, achegarse ao estudo da historia da lingua, coñecer os 

conceptos literarios básicos e respectar a diversidade lingüística e cultural no 

mundo actual. 

 En canto á metodoloxía que se empregará, haberá que partir sempre da 

aprendizaxe e do traballo anterior do alumnado. Crearase un clima que favoreza 

a súa participación, que irá alternando coa actividade do mestre. Traballarase 

con diferentes tipos de textos, mediante a asimilación de conceptos e a 

realización de actividades individuais e colectivas, orais e escritas. Prestarase 

atención individual para comprobar os progresos e dificultades de cada alumno e 

daráselles un reforzo se é necesario.  

 Como recursos didácticos empregaranse os libros de texto, fichas 

complementarias, materiais audiovisuais... 

 Avaliarase o traballo diario do alumno a nivel escrito (presentación de 

exercicios no caderno, boa execución dos mesmos, comprensión de conceptos, 

resumos, etc.) e a nivel oral (participación na aula, diálogo, postas en común, 

debates, etc.), así como a súa actitude de cara ao traballo e á materia. 

 Ademais, nesta mesma etapa educativa, a distribución curricular en lingua 

galega abranguerá tamén a outras materias: 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega  en 1º de E. Primaria 

son: 

 

 

Lingua Galega 4 horas 

Ciencias Naturais 

Ciencias Sociais 

2 horas  

3 horas 

Formación Relixiosa 1 hora  

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega  en 2º de E. Primaria 

son: 

 

 

Lingua Galega 4 horas 

Ciencias Naturais 

Ciencias Sociais 

2 horas 

2 horas 
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Formación Relixiosa 2 horas 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 3º de E. Primaria 

son: 

 

Lingua Galega 4 horas 

Ciencias Naturais 

Ciencias Sociais 

2 horas  

3 horas  

Formación Relixiosa 1 hora  

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 4º de E. Primaria 

son: 

 

Lingua Galega 4 horas 

Ciencias Naturais 

Ciencias Sociais 

2 horas 

2 horas  

Formación Relixiosa 1 horas 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 5º de E. Primaria 

son: 

 

Lingua Galega 4 horas 

Ciencias Naturais 

Ciencias Sociais 

2 horas 

2 horas  

Formación Relixiosa 1 hora 

 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 6º de E. Primaria 

son: 

 

Lingua Galega 3 horas 

Ciencias Naturais 

Ciencias Sociais 

2 horas 

3 horas  

Formación Relixiosa 1 hora  
 

Na Educación Secundaria Obrigatoria os obxectivos mínimos marcados 

dende o Seminario serán ampliar a comprensión e produción de textos orais e 

escritos de diversa tipoloxía, fixar nocións gramaticais complexas (sobre todo, a 

nivel morfosintáctico e semántico), ampliar o vocabulario nas producións propias 

orais e escritas, achegarse ao estudo da historia da lingua e da literatura de 

diferentes épocas, ler obras literarias, estimular a expresión oral, respectar a 

diversidade lingüística e cultural, valorar a lingua e rexeitar prexuízos lingüísticos. 
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A metodoloxía empregada basearase na aprendizaxe e traballo anterior do 

alumnado. Realizaranse lecturas e exercicios de comprensión, reflexión, análise e 

comentario de textos diferentes. As explicacións das nocións gramaticais 

aplicaranse de maneira práctica aos contidos aprendidos a través dunha variada 

tipoloxía de exercicios e textos. A inmersión no coñecemento da historia da lingua 

galega e da literatura (con periodización, autores e obras) partirá de metodoloxías 

diversas que culminarán na lectura, emisión de valoracións e xuízos persoais, 

análise e comentario de textos. Haberá tamén lecturas complementarias para 

achegar o alumnado á literatura xuvenil actual e uso das novas tecnoloxías. Todas 

as actividades serán supervisadas polo profesorado e premiarase o esforzo e a 

participación nas tarefas propostas. 

Os recursos didácticos complementarios, ademais dos libros de texto e 

fichas complementarias, serán materiais audiovisuais, acceso á biblioteca e a 

Internet para a busca de información, etc. 

Os criterios de avaliación incidirán sobre todo na adquisición das destrezas 

básicas por medio de probas e escritas, traballos de análise e reflexión lingüística e 

literaria, e actitude cara ao estudo da materia. 

Nesta mesma etapa educativa da ESO, a distribución curricular en lingua 

galega abranguerá tamén a outras materias: 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 1º ESO son: 

 

Bioloxía-Xeoloxía 4 horas 

Ciencias Sociais: Xeografía e 

Historia 
3 horas 

Lingua Galega e Literatura 4 horas  

Educación Física 

Oratoria 

2 horas 

1 hora 

  

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 2º ESO son: 

 

Ciencias Sociais: Xeografía e 

Historia 
3 horas 

Lingua Galega e Literatura 3 horas  

Educación Física 2 horas 
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- As materias que se imparten en Lingua Galega en 3º ESO son: 

 

Lingua Galega e Literatura 3 horas 

Ciencias Sociais: Xeografía e 

Historia 
3 horas 

Educación Física 2 horas 

Bioloxía-Xeoloxía 2 horas 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 4º ESO son: 

 

Lingua Galega e Literatura 3 horas 

Ciencias Sociais: Xeografía e 

Historia 
3 horas 

Educación Física 2 horas 

Tecn. da Inform. e 

Comunicación  
3 horas 

Bioloxía-Xeoloxía 3 horas  

Latín 3 horas  

 

 En Bacharelato os obxectivos mínimos que se pretenden acadar son moi 

semellantes aos que se presentan para a ESO, pero nesta etapa o grao de análise 

e reflexión sobre cuestións lingüísticas, sociolingüísticas e literarias será maior. As 

destrezas básicas en lingua galega deberán estar xa máis que cumpridas e 

traballarase por afianzalas para que lles poidan servir de utilidade no estudo 

doutras materias, nas súas relacións co contorno e na súa vida cotiá. 

 A metodoloxía empregada basearase na reestruturación dos 

coñecementos previos do alumnado sobre a materia, cun coñecemento máis 

amplo, coherente e profundo dos contidos lingüísticos e literarios. O profesorado 

exercerá de condutor e dinamizador do traballo e da investigación levados a 

cabo polo alumnado. Deseñará e proporá actividades para superar os obstáculos 

que se presentaran ou presenten na adquisición e consolidación dos 

coñecementos. A aprendizaxe da lingua terá como finalidade, agora máis ca 

nunca, o coñecemento do código e a súa aplicación na organización doutros 

saberes. Buscarase, no estudo da historia da lingua, a reflexión e o debate, a 

emisión de xuízos e valoracións, tanto de forma oral coma escrita. Nos contidos 

literarios poñerase ao alumno en contacto coa tradición cultural propia, con 
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formas de expresión e estilos que lle permitan coñecer experiencias, ideas, 

sentimentos... en boca doutros. Realizaranse lecturas de textos que contribúan á 

elaboración das súas propias producións e traballos de investigación co uso das 

novas tecnoloxías.  Premiarase o esforzo e a participación nas tarefas propostas. 

 Os recursos didácticos empregados serán materiais audiovisuais, acceso á 

biblioteca e a Internet, xornais, etc. 

Os criterios de avaliación incidirán sobre todo na adquisición das destrezas 

básicas por medio de probas escritas, traballos de análise e reflexión lingüística e 

literaria e actitude cara ao estudo da materia. 

No Bacharelato a distribución curricular en lingua galega abranguerá 

tamén a outras materias: 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 1º Bach. son: 

 

Lingua Galega e Literatura I 3 horas 

Bioloxía-Xeoloxía I  4 horas 

Cultura Científica 2 horas  

Tecn. da Inform. e 

Comunicación 

2 horas 

Economía (oralidade) 4 horas  

Historia do Mundo 

Contemporáneo 

4 horas  

Latín 4 horas 

Educación Física 2 horas 

 

- As materias que se imparten en Lingua Galega en 2º Bach. son: 

 

Lingua Galega e Literatura II 3 horas 

Bioloxía II 4 horas 

Historia de España 4 horas  

Química 

Latín 

Economía (oralidade) 

Tecn. da Inform. e 

Comunicación 

Xeografía de España 

4 horas 

4 horas 

4 horas  

3 horas 

 

4 horas  
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2. Lingua Castelá 

 

 Ao igual que a Lingua Galega, a Lingua Castelá figura no currículo 

académico dende a Educación Infantil ata o Bacharelato. Nos primeiros anos está 

moi presente en número de horas e en materias, non tanto así xa nos últimos anos, 

nos que convive con outras linguas (entre elas, o galego) como lingua vehicular 

do ensino. 

 Dende o Seminario de Lingua Castelá para o presente curso académico 

2015/2016 marcáronse os seguintes obxectivos mínimos ao finalizar etapa 

educativa na ensinanza-aprendizaxe desta lingua: 

 Educación Infantil: 

o Coñecer vocabulario básico. 

o Construír oracións sinxelas. 

o Participar en diálogos. 

o Expresar mediante a linguaxe oral desexos e emocións. 

o Iniciarse na lectura e escritura de palabras sinxelas.  

 Educación Primaria: 

o Ata 2º E.P.: 

 Le correctamente e con fluidez respectando os signos de 

puntuación. 

 Le e comprende textos narrativos e informativos cunha 

extensión de entre 20 e 30 liñas. 

 Escribe correctamente unha redacción de entre 3 e 5 liñas. 

 Coñece e aplica as regras de ortografía antes citadas. 

 Presenta os traballos de forma correcta e ordenada. 

o Ata 4º E.P.: 

 Le con fluidez e soltura (comprensiva e mecanicamente). 

 Domina  con soltura a orde alfabética e o manexo do 

dicionario. 

 Fai unha redacción entre cinco e dez liñas. 
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 Recoñece os distintos tipos de palabras: substantivos, 

determinantes (artigos, demostrativos, posesivos, pronomes 

persoais, numerais), adxectivos e verbos (presente, pasado e 

futuro). 

 Escribe cunha ortografía correcta atendendo ás regras 

estudadas. 

o Ata 6º E. P.: 

 Ler e comprender diferentes tipos de textos. 

 Escribir correctamente empregando as regras ortográficas 

correspondentes. 

 Recoñecer e analizar morfoloxicamente as distintas clases de 

palabras (substantivos, adxectivos, artigos, demostrativos, 

posesivos, indefinidos, numerais, pronomes, verbos, adverbios, 

enlaces). 

 Analizar a métrica e a rima nos poemas. 

 Identificar o suxeito e o predicado nunha oración. 

 Coñece a conxugación verbal (indicativo, subxuntivo e 

imperativo). 

 Educación Secundaria Obrigatoria: 

o Gramática: coñecer os tipos de palabras e analizar sintacticamente 

oracións compostas. 

o Literatura: coñecer os recursos literarios máis importantes e os 

fundamentos da métrica española, coñecer a historia da literatura 

española (etapas, características, autores e obras). 

o Ortografía: utilizar correctamente as normas ortográficas. 

o Ler correctamente en voz alta e posuír unha comprensión lectora 

ampla. 

o Dominar o léxico español e as súas particularidades (neoloxismos, 

cultismos, estranxeirismos, etc.). 

o Usar o dicionario. 

 Bacharelato: 
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o Utilizar a lingua para expresarse con corrección, oralmente e por 

escrito, de forma adecuada a cada situación comunicativa. 

o Coñecer os principais fundamentos da gramática española, 

recoñecendo as distintas unidades da lingua e as súas posíbeis 

combinacións. 

o Coñecer as características xerais dos períodos máis representativos 

da literatura española, así como os seus autores e as obras máis 

destacadas. 

o Valorar a lectura como unha forma de enriquecemento persoal. 

o Utilizar a lingua para adquirir novos coñecementos. 

A metodoloxía empregada basearase na lectura dos temas, explicación, 

traballo persoal e corrección de exercicios. 

  

3. Lingua Inglesa 

 

 A Lingua Inglesa considérase no centro a “primeira lingua estranxeira”, e a 

súa ensinanza-aprendizaxe está presente no currículo académico dende os cursos 

iniciais de Educación Infantil ata o Bacharelato. 

 Os obxectivos mínimos marcados polo Seminario de Idiomas para acadar 

ao remate das diferentes etapas educativas son os seguintes: 

 Educación Infantil: 

o Familiarizarse co idioma, a través do Proxecto de Anticipación da 

Primeira Lingua Estranxeira (que botou a andar no curso 2007/2008). 

 Educación Primaria: 

o Ata 2º E.P.: 

 Comprender e utilizar estruturas de vocabulario sinxelo. 

 Pronunciar o vocabulario adquirido. 

o Ata 3º E.P.: 

 Repasar e practicar o vocabulario aprendido no ciclo anterior. 

 Iniciar e practicar a escrita do idioma. 

 Estimular o gusto polo inglés. 
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 Contribuír ao coñecemento dunha nova cultura e unha forma 

de vida diferente. 

o Ata 6º E.P.: 

 Fixar as bases para aprendizaxes futuras. 

 Repasar e practicar vocabulario básico do ciclo anterior. 

 Estimular aos alumnos para que utilicen o inglés como medio 

de comunicación. 

 Facilitar situacións nas que falen, lean e escriban. 

 Educación Secundaria Obrigatoria: 

o 1º e 2º Curso: 

 Profundar e revisar o vocabulario dado en cursos anteriores e 

en palabras de uso común de forma escrita e oral. 

 Iniciarse na gramática. 

 Reflexionar sobre o uso do inglés en contraposición co 

castelán. 

o 3º e 4ª Curso: 

 Revisar, profundar e ampliar o vocabulario de forma escrita e 

oral. 

 Revisar os aspectos gramaticais xa adquiridos. 

 Profundar noutros aspectos novos. 

 Mellorar a comprensión e expresión oral. 

 Bacharelato: 

o Avanzar na gramática e no vocabulario. 

o Mellorar a comprensión oral. 

 

A metodoloxía empregada basearase na aprendizaxe significativa na 

Educación Infantil e Primaria, mediante o uso de cancións, xogos, traballo en 

fichas, listening, flash cards, contos, DVDs, pizarra dixital, vídeos, proxectos, e 

comprensión e produción de textos sinxelos. En ESO, proxectos utilizando as novas 

metodoloxías, xogos de vocabulario oral, CDs, utilización da pizarra dixital, casetes 

do libro, Internet, uso do dicionario, producións escritas mediante exercicios, 
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pequenas conversas alumno-alumno e profesor-alumno, lectura e tradución de 

textos. E en Bacharelato basearase a ensinanza-aprendizaxe desta lingua, sobre 

todo, na práctica oral, nos apuntamentos gramaticais, CDs, casetes, producións 

escritas mediante exercicios e composicións, dedución de regras gramaticais a 

través de exercicios de elección múltiple, lecturas de textos, etc. 

 

É importante resaltar que o estudo do inglés viuse enriquecido polo proxecto PIPE 

(Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) cunha Escola de Idiomas, horas 

complementarias en inglés, así como a impartición de clases por parte dun nativo 

que traballa co profesor titular á hora de valorar o nivel oral do alumno. Así mesmo 

puxéronse en marcha plans de Inmersión Lingüística principalmente a nivel de 5º e 

6º de Primaria e de 3º de ESO.  Dende o vindeiro curso deixouse de traballar co 

PIPE e implantouse no centro BEDA. É un programa similar a PIPE, que axuda 

eficazmente á mellora da ensinanza do inglés , sempre en coherencia coa 

calidade do resto das ensinanzas e do Proxecto Educativo e valores do 

centro. Está dirixido por Escolas Católicas de Madrid e Cambridge English 

Language Assessment. 

 
4. Lingua Francesa 

 

A Lingua Francesa é considerada no centro a “segunda lingua estranxeira”. 

Está instaurado coma 2º lingua estranxeira na da Educación Secundaria 

Obrigatoria e no Bacharelato, é obrigatoria en 1º e 2º da ESO e de carácter 

optativo a partir de aí. 

A carga lectiva comeza con dúas horas semanais nos tres primeiros cursos 

da ESO e tres horas semanais no último curso, 4ºESO. No Bacharelato, o primeiro 

curso conta con  dúas horas e o segundo curso con tres horas semanais. Como 

novidade no Bacharelato aparece como materia na ABAU á que o alumnado 

pode presentarse coma segunda lingua estranxeira . 

Os obxectivos mínimos, marcadas polo Seminario de Idiomas, que se 

pretenden acadar no ensino-aprendizaxe desta lingua ao finalizar cada etapa 

educativa, son os seguintes: 
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 Educación Secundaria Obrigatoria (A1-A2): 

o 1º e 2º Curso: 

 Nivel léxico: achegar o vocabulario básico e verbos máis 

coñecidos. 

 Nivel gramatical: introducir a gramática da lingua facendo 

fincapé nas estruturas básicas. 

 Nivel oral: recoñecer os principais fonemas e pronuncialos. 

 Aproximarse á cultura dos países francófonos. 

o 3º e 4º Curso: 

 Nivel léxico: revisar e asentar o vocabulario adquirido e 

amplialo. 

 Nivel gramatical: repasar a gramática adquirida, sobre todo os 

aspectos gramaticais máis complexos. Comezar a elaborar 

textos sinxelos e gramaticalmente correctos. 

 Nivel oral: mellorar a pronunciación de fonemas claves e a 

lectura e comprensión oral de forma sensíbel. 

 Bacharelato (B1-B2): 

o Nivel léxico: ampliar o vocabulario mediante a elaboración de listas 

actuais e interesantes. 

o Nivel gramatical: afianzar a gramática adquirida para conseguir 

unha produción escrita correcta. 

o Nivel oral: mellorar a comprensión e produción oral e sintetizar 

mensaxes adquiridas. 

 

A metodoloxía empregada basearase, na ESO, en xogos de vocabulario 

oral, elaboración de murais, utilización de CDs, casetes do libro, Internet, 

produción escrita mediante exercicios, apuntamentos de gramática, dicionario, 

elaboración dun caderno, lectura e tradución de textos, etc.  

No Bacharelato, a través de materiais elaborados polo Seminario, darase 

prioridade ás prácticas escritas, á dedución de regras gramaticais a través de 

exercicios de elección múltiple e á lectura comprensiva de textos de cara ao 
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alumnado que se presenta á ABAU con francés como segunda lingua estranxeira. 

Tamén traballaremos a oralidade grazas ao emprego de películas en versión 

orixinal subtitulada, cancións, etc. 

 

5. Lingua Latina 

 

 Aínda que esta lingua só aparece reflectida, no presente curso académico 

2020/2021 no centro, no currículo correspondente á materia de Latín para 4º de 

ESO, no de Latín I para 1º de Bacharelato e no de Latín II para 2º de Bacharelato, 

cómpre non esquecerse dela, pois servirá como lingua de referencia constante na 

ensinanza-aprendizaxe das dúas linguas vehiculares do ensino (o galego e o 

castelán) e incluso da segunda lingua estranxeira que se oferta ao alumnado no 

centro (o francés). 

 Dende o Seminario de Lingua Galega, os obxectivos mínimos que se 

marcan para esta lingua no presente curso son os seguintes: 

 Explicar o latín na historia. 

 Presentar as orixes do latín e a súa relación co resto de linguas 

indoeuropeas. 

 Expoñer préstamos lingüísticos nas linguas modernas. 

 Expoñer os principais procedementos de formación no léxico grecolatino e 

a súa continuidade nas linguas romances. 

 Rastrexar latinismos e expresións latinas nas linguaxes cotiá e científico-

técnica. 

 Presentar elementos básicos da lingua latina. 

 Describir o alfabeto latino: a súa orixe e evolución. 

 Descubrir o latín como lingua flexiva e a súa comparación con linguas 

doutro tipo. 

 Presentar a flexión nominal latina e a flexión verbal. 

 Presentar os casos e as declinacións. 

 Explicar a concordancia e a orde das palabras en latín. 

 Expoñer as estruturas oracionais básicas ou complexas (segundo os cursos). 
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 Aprender a manexar o dicionario para a análise e tradución de textos 

latinos. 

 Ofrecer contidos de cariz cultural (historia, vida cotiá, política, literatura, 

mitoloxía…). 

A metodoloxía empregada basearase en partir do nivel de 

desenvolvemento do alumno para construír dende aí outras aprendizaxes, dar 

prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 

mecánica, propiciar oportunidades para poñer en práctica os novos 

coñecementos de modo que o alumno poida comprobar o interese e utilidade do 

aprendido, fomentar a reflexión persoal sobre o feito e a elaboración de 

conclusións con respecto do que se aprendeu, de modo que o alumno poida 

analizar o seu progreso respecto dos coñecementos. Así mesmo, ofreceráselle, 

cunha breve exposición, aspectos da cultura e civilización romanas, que servirán 

de punto de partida para un traballo metodolóxico, que permitirá a súa 

exercitación na busca, selección, tratamento e plasmación da información.  

 

MEDIDAS XERAIS DE APOIO E REFORZO 

DE CARA Á NORMALIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. ___________  
 

 Dous son os grandes obxectivos finais que sinala a lexislación sobre o 

tratamento que se lles dará nos centros educativos ás dúas linguas oficiais: 

 Normalizar a situación da lingua galega na vida escolar. 

 Conseguir que o alumnado acade unha boa competencia comunicativa 

nas dúas linguas oficiais da comunidade. 

Para iso, neste caso, haberá que favorecer a modificación das condutas 

sociolingüísticas dos membros da comunidade educativa, fomentando os usos 

lingüísticos en lingua galega e desfacendo prexuízos e opinións lingüísticas 

negativas. 

Queremos facer fincapé que o presente curso escolar, 2020-2021, verase 

afectado a algunhas das actividades programadas dada a situación sanitaria. 

Non obstante, procedemos a comentar as que tradicionalmente se levan a cabo 

(irase vendo a posibilidade de adaptar todo o que se poida). 
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1. Alumnado 

 

 O alumnado é o principal obxectivo sobre o que recaen os esforzos e 

labores normalizadores dos restantes membros da comunidade educativa, por iso 

terán especial relevancia as accións dinamizadoras a el dirixidas. Entre outras (que 

aparecerán no seguinte apartado dedicado ao EDLG do centro), as que seguen 

van encamiñadas directamente a este sector: 

 Fomentar, a través de xogos e doutras actividades lúdicas, o uso do galego 

nas actividades informais do alumnado (Samaín, Apalpador, Semana da 

Paz, Entroido, Letras Galegas, Concurso Cultural, excursións, etc.). 

 Convivir en harmonía as linguas do centro, coa realización de actividades 

conxuntas (Premio Literario “Calasanz” e “Nadal”, murais do Día do Libro, 

etc.). 

 Poñer ao alumnado en contacto coa realidade actual do país a través de 

visitas de carácter didáctico. 

 Impulsar a realización de concursos en galego (literarios, culturais, de 

curtametraxes, de fotonovelas…). 

 

2. Profesorado 

 

 Por ser este un dos principais sectores dinamizadores dentro da comunidade 

educativa, é importante o seu asesoramento e axuda para posteriormente, entre 

todos, desenvolver actividades de formación e recursos e materiais para a 

dinamización lingüística: 

 Intercambio de experiencias con profesorado doutros centros. 

 Actividades de formación e de reciclaxe. 

 Ferramentas web dispoñíbeis. 

 Material informático para traballar en galego: tradutores, correctores, etc. 

 Recursos didácticos enviados dende diferentes entidades e organizacións. 

A principal medida de apoio e reforzo que se podería levar a cabo sería a 

seguinte: 
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 Estimular ao profesorado no emprego da lingua galega nas conversas que 

manteñan coas familias, co alumnado dentro e fóra da aula e co persoal 

non docente. 

 

3. Familias 

 

 Coas familias deberase traballar, sobre todo, a eliminación dos prexuízos 

lingüísticos e o uso do galego na vida cotiá do centro. Entre outras medidas, 

poderanse adoptar as seguintes:  

 Seguir a empregar o galego nos documentos de relación coas familias e co 

contorno social. 

 Seguir a organizar campañas orientadas á desaparición dos prexuízos 

lingüísticos nas familias. 

 Comezar a manter contactos coa ANPA do centro para estimular o 

emprego do galego nas comunicacións ao alumnado e ao centro e nas 

actividades organizadas. 

 

4. Ambientación do centro 

 

 As medidas neste punto irán dirixidas a darlle un pulo á visibilidade 

permanente do galego, tanto dentro como fóra das aulas, coa conseguinte 

adquisición dunha competencia práctica no idioma e a conformación de 

actitudes positivas: 

 Aspectos visuais e documentais do centro: 

o Revisar e manter en galego os carteis, letreiros e avisos dos taboleiros 

da entrada e dos corredores do centro. 

o Manter a versión en galego da páxina web do colexio. 

o Seguir a empregar o galego nos documentos de relación coas 

familias e co contorno social. 

o Seguir a redactar en galego toda a documentación administrativa e 

traducir ao galego moita da pedagóxica. 

o Seguir a ter en galego os cuños empregados na vida administrativa. 
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 Usos lingüísticos cotiáns orais: 

o Estimular o rezo da oración diaria en galego. 

o Usar progresivamente a lingua galega en todos os actos que 

organice o centro: xuntanzas cos pais, festivais, conferencias, etc. 

o Empregar o galego nas actividades extraescolares. 

 Fomento xeral do uso do galego: 

o Darlle maior pulo á utilización do galego nas TICS e redes sociais: 

creación de blogs, uso de chats, conta de Instagram, etc. 

o Seguir a editar en galego a revista do colexio CROA, de tirada anual, 

e subvencionada polo centro practicamente na súa totalidade. 

o Seguir a dotar de libros e revistas en galego a biblioteca do centro e 

as bibliotecas de aula, fomentando o seu uso. 

o Dotar de máis materiais audiovisuais a fonoteca e mediateca do 

centro, debido á súa precariedade en material en lingua galega. 

 Colaboración co contorno: 

o Seguir a manter unha colaboración aberta e participativa coa 

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e CUAC FM, igual que en 

anos anteriores. 

 Colaboración entre distintos centros educativos: 

o Seguir a manter xuntanzas cos centros educativos adscritos á 

FEREGA-CECA e traballar xuntos a prol da normalización lingüística 

(coordinación e realización de actividades e planificacións 

lingüísticas conxuntas). 

 

 

ACCIÓNS DO EDLG NO CENTRO. _____________________________  
 

 

1. Constitución e compoñentes 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega constitúese, segundo as 

normas estabelecidas, co obxectivo de coordinar, planificar e promover 

actividades encamiñadas a conseguir o uso do galego dentro do centro escolar, 
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e tamén para incidir na comunidade educativa con actividades que fomenten o 

uso normal da lingua galega. 

 O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro está formado por 

profesorado, alumnado, que colaboran en distintas actividades, e un membro do 

persoal de adiministración e servizos, cada día máis identificados coa filosofía do 

mesmo, que non poderán levar a cabo o seu labor sen a colaboración de 

numerosos membros da comunidade educativa, que usan o galego nas súas 

tarefas e axudan a materializar as actividades na medida da súa vontade e 

compromiso persoal. 

 

2. Obxectivos 

 

a) Profundar no labor de normalización lingüística na vida escolar, cun espírito 

de integración, cooperación e reflexión compartida. 

b) Estimular prácticas lingüísticas e educativas que propicien unha real 

capacitación do alumnado nas distintas linguas curriculares. 

c) Continuar co fomento dunha educación lingüística superadora de prexuízos 

e discriminacións latentes no ámbito escolar e social cara ao uso da lingua 

galega. 

d) Procurar un contacto permanente e fluído con todos os compoñentes e 

organismos da comunidade escolar, sensibilizándoos co proxecto de 

dinamización e animándoos no compromiso co uso da lingua galega. 

e) Integrar no proxecto todas as propostas dinamizadoras xurdidas dende as 

diferentes instancias do centro, conformando así un proceso aberto e 

integrador asumido por un gran número de integrantes da comunidade 

escolar. 

f) Compartir experiencias dinamizadoras con outros centros educativos, 

institucións... para acadar unha dinámica normalizadora enmarcada nun 

proxecto social máis amplo cando é posible. 

g) Propoñer actividades encamiñadas a fomentar a oralidade en todas as 

etapas incidindo nos cursos de Infantil e nos primeiros cursos de E. Primaria. 
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h) Visibilizar as actividades do EDLG a través da web do centro e contas de 

redes sociais. 

i) Promover a visualización da lingua galega no propio centro (cartelería por 

exemplo). 

 

3. Actividades xerais previstas para o curso 2020/2021 

 

 Un Proxecto de Dinamización Lingüística ha de procurar profundar nun 

proceso de sensibilización lingüística e de avanzar no uso da lingua galega en 

toda a nosa actividade educativa. Así, para este curso 2020/2021, tomaranse e 

levaranse a cabo as seguintes medidas e accións normalizadoras: 

1. Colaborar na elaboración do Proxecto Lingüístico do Centro (P.L.C.). 

2. Representar ao Centro nas xuntanzas de EDLG con outros colexios para 

trazar un Plan Xeral de Dinamización da Lingua Galega nos nosos centros 

cando for posible. 

3. Participar en encontros, cursos, xuntanzas... de Dinamización Lingüística 

para compartir experiencias, actualizar contidos..., cando sexa posible. 

4. Impartir en galego as materias especificamente designadas en todos os 

niveis e ciclos por imperativo legal, dentro das posibilidades que dá a 

LOMCE. 

5. Fomentar a colaboración interdisciplinar para a realización de actividades 

en galego sempre que sexa posible e segundo as recomendacións 

sanitarias. 

6. Facilitar aos distintos departamentos información sobre o material publicado 

en galego. 

7. Fomentar a lectura en galego cun aumento na dotación de libros á 

biblioteca xeral do centro na medida en que sexa posible. 

8. Promocionar, a través de xogos e outras actividades lúdicas, o uso do 

galego nas actividades informais do alumnado (Samaín, Apalpador, 

Entroido, Letras Galegas, Concurso Cultural, contacontos, curtametraxes...). 
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9. Colaborar na tradución da páxina web do centro na súa versión galega e 

dinamizala amosando as nosas actividades.  

10. Fomentar o uso das Tics continuando co emprego do noso blog 

(Linguaparaamar) como espazo dinamizador e coa conta de Instagram. 

11. Elaborar, na medida da dispoñibilidade dos membros do EDLG, os 

comunicados internos e mais as comunicacións aos pais dos alumnos en 

galego. 

12. Adquirir material bibliográfico e audiovisual en galego para estender o seu 

uso na medida en que sexa posible. 

13. Colaborar cos diversos Departamentos na realización de actividades 

(concursos, ambientación de corredores...) e na tradución de 

documentación, sempre que se poida dada a actual situación sanitaria. 

14. Colaborar co Departamento de Orientación na elaboración de unidades 

didácticas para traballar no Plan de Acción Titorial (semana das Letras 

Galegas) e na tradución de documentación pedagóxica. 

15. Continuar co proxecto da revista CROA, elaborada por alumnado de 

diferentes niveis, baixo a coordinación do EDLG e financiada con capital 

privado case na súa totalidade. Os contidos de CROA reeleboraranse ao 

longo do curso. Isto farase sempre que a situación sanitaria o permita. 

16. Presentar traballos do alumnado aos concursos de portada da revista 

CROA, no caso de que a poidamos elaborar. 

17. Realizar en Educación Infantil e en Primaria a actividade dos Contos 

Cooperativos (incluídos posteriormente na revista do colexio). 

18. Recuperar as festas tradicionais galegas (Samaín, Entroido...), sobre todo 

entre o alumnado máis pequeno. 

19. Recuperar a figura do Apalpador e traballar con ela en todas as etapas 

educativas. 

20. Celebración do Día de Rosalía. 

21. Celebración do Concurso Cultural. 

22. Celebración das Letras Galegas 2021. 

23. Propoñer ao alumnado actividades relacionadas co manexo do idioma 
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galego e as novas tecnoloxías (curtametraxes, blogs...) e fomentar a 

participación nos diferentes concursos externos  (RAG, FEREGA...) que se 

propoñen. 

24. Fomentar a lectura no alumnado de ESO e Bach. a través do club de 

lectura VOLUNTURA. 

25. Manter relacións con asociacións e organizacións do contorno do centro a 

través de actividades de fomento do uso do galego. 

 

 

 

 

 Comisión redactora do presente Proxecto Lingüístico de Centro do Colexio 

Calasanz – PP. Escolapios (A Coruña) para o presente curso académico 2020/2021: 

 

 

 

 

 Asdo.: GUADALUPE MARTÍNEZ MOSQUERA  Asdo.: BEATRIZ CASAL RODRÍGUEZ 

 Seminario de Lingua Galega  (Latín)              Seminario de Lingua Castelá 

             

 

 

 

 

 Asdo.: LETICIA ALONSO CADAVID         Asdo.: SORAYA PORTO SÁNCHEZ 

 Seminario de Idiomas (sección – Inglés)  Seminario de Idiomas (sección – Francés) 
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EDLG          Vº e Pº 

Dirección do centro 

 

 

 

 

 Asdo.: LORENA MARTÍNEZ XUNCAL                        Asdo.: ALBERTE VELO MIRANDA 

 (Coordinadora e seminario Lingua Galega)     (Director) 

 

 

A Coruña, a  30 de setembro de 2020 

 

 

 

 

O presente Proxecto Lingüístico de Centro 2020/2021 do Colexio Calasanz – 

PP. Escolapios (A Coruña) foi aprobación polo Consello Escolar na primeira 

xuntanza do curso, o 30 de setembro de 2020. 

 

A Coruña, 30 de setembro de 2020 

 

 
 

Vº e Pº 

O Presidente do Consello Escolar                        A Secretaria do Consello Escolar 

 

 

 

Asdo. Alberte Velo Miranda                                   Asdo.  Susana Orgueira Pérez 

 

 


