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1. INTRODUCIÓN  

As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor 

fundamental de cohesión dunha comunidade, tal como se reflicte no Decreto 79/2010, do 20 

de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. O devandito decreto 

expresa no seu artigo 14 a necesidade de que cada centro conte cun proxecto lingüístico e dunha 

addenda anual.  

Por outra banda, o Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o galego como 

lingua propia de Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que 

todos teñen o dereito de coñecelos e usalos. Así mesmo, establece que os poderes públicos de 

Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e 

informativa, e que disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento.  

Ademais, a realidade social europea en que vivimos, nun contexto de globalización e de 

mobilidade laboral, sitúanos nun espazo internacional de plurilingüismo. Esta nova realidade 

esixe un marco educativo que atenda esta necesidade social, posibilitando a capacitación 

efectiva do alumnado nas dúas linguas oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras, seguindo 

para iso o marco delimitado pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que establece 

como un dos seus fins a capacitación para a comunicación nas linguas oficiais e nunha ou varias 

linguas estranxeiras.  

No curso 2016/2017 o IES A Pinguela de Monforte de Lemos elaborou o presente Proxecto 

Lingüístico, en base ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. Este traballo foi levado a cabo por unha comisión da que formaron parte 

o Equipo da Dinamización da Lingua Galega, de cuxo cumprimento se encargará o equipo 

directivo.  

2. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS ÁREAS  

2.1. Educación Secundaria Obrigatoria.  

A distribución lingüística das materias ao longo da ESO establécese no Anexo I, estas linguas 

vehiculares poderán ser modificadas na addenda anual xustificando o seu cambio. 

Segundo a normativa, non se poderá modificar a lingua vehicular nas materias de lingua xa que 

estas e impartirán na lingua de referencia. Do mesmo xeito, impartiranse en galego as materias 

de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Ciencias da Natureza e Bioloxía e Xeoloxía, e en castelán 

as materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e Química. 

NOTA: Dependendo das optativas escolleitas polo alumnado, pode saír unha carga lectiva maior nunha lingua ou 

noutra. Tal e como se indica no Anexo I, pondérase a carga lectiva das materias optativas dividindo o número de horas 

semanais da materia entre o número total de optativas que hai durante esa sesión.  

As linguas de reforzo educativo das seguintes áreas, impartiranse na mesma lingua que a materia da que son reforzo. 
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2.2. Bacharelato  

Na etapa de bacharelato o centro establecerá unha oferta equilibrada na mesma porcentaxe de 

materias comúns, de modalidade e optativas para impartir en galego e en castelán. Tentarase 

seguir a mesma liña de linguas vehiculares que se seguía na ESO, promovendo a impartición en 

galego das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Ciencias da Natureza e Bioloxía e 

Xeoloxía, e en castelán das materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e Química. 

A distribución de linguas por materias será a que se indica no Anexo I. , estas linguas vehiculares 

poderán ser modificadas na addenda anual xustificando o seu cambio. 

NOTA: Dependendo das optativas escolleitas polo alumnado, pode saír unha carga lectiva maior nunha lingua ou 

noutra. Igual que na etapa da ESO, e tal e como se indica no Anexo I, pondérase a carga lectiva das materias optativas 

dividindo o número de horas semanais da materia entre o número total de optativas que hai durante esa sesión.  

2.3. Formación profesional específica  

Na formación profesional específica, nas ensinanzas artísticas e nas deportivas, de grao medio 

ou superior, cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de 

centros, establecerá unha oferta equilibrada de materias e módulos en galego e en castelán que 

garanta que o alumnado acade a competencia lingüística propia do nivel nas dúas linguas 

oficiais.  

A distribución de linguas por módulos para os próximos 4 anos no IES A Pinguela será a que se 

indica no Anexo I, estas linguas vehiculares poderán ser modificadas na addenda anual 

xustificando o seu cambio. 

2.4. Ensinanzas de persoas adultas  

Ao igual que nas seccións anteriores, a distribución de linguas por materias será a que se indica 

no Anexo I. , estas linguas vehiculares poderán ser modificadas na addenda anual xustificando o 

seu cambio. Este apartado tan só afectará no noso centro ó ciclo de Administración e Finanzas 

en réxime modular, pódese ver a súa distribución horaria na propia táboa do departamento de 

Administración e Finanzas. 

3. MEDIDAS PARA O ALUMNADO QUE DESCOÑECE AS LINGUAS  

3.1. Medidas para o alumnado que descoñece unha lingua  

Para fomentar a integración escolar e social do alumnado, a impartición das distintas áreas 

farase na lingua establecida no Proxecto Lingüístico. Ademais, poderanse adoptar as seguintes 

medidas:  

1. Atención individualizada por parte do profesorado das distintas áreas, sempre dentro do 

grupo ordinario.  

2. Emprego de material complementario.  
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3.2. Medidas para o alumnado que descoñece as dúas linguas  

Tendo en conta o regulado na Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as 

medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro, para contribuír a que 

o alumnado que non posúe o suficiente dominio das linguas poida obter o máximo 

aproveitamento posible das ensinanzas organizaranse os grupos de adquisición das linguas 

segundo as seguintes condicións:  

Definición  
Os grupos de adquisición das linguas son agrupamentos flexibles que teñen por finalidade, a 

través dunha atención individualizada, o impulso dunha formación inicial específica nas linguas 

vehiculares do ensino, de xeito que se posibilite a plena incorporación do alumnado nas 

actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope escolarizado.  

Destinatarios  
Os grupos de adquisición das linguas están dirixidos ao alumnado que presente, de maneira 

simultánea, as seguintes condicións:  

1. Alumnado procedente do estranxeiro.  

2. Descoñecemento das dúas linguas oficiais: o galego e o castelán  

3. Estar escolarizado nalgún dos cursos da etapa de Educación Secundaria Obrigatoria.  

Organización  
No momento da incorporación do alumno, o equipo docente proporá o alumnado que se atope 

nas circunstancias descritas no apartado anterior para a súa incorporación a un grupo de 

adquisición das linguas.  

O grupo de adquisición das linguas consiste nun agrupamento no que, durante o horario de 

clases, se traballará na adquisición dos aspectos básicos das dúas linguas oficiais coa finalidade 

de mellorar a competencia comunicativa e lingüística do alumnado tanto en galego como en 

castelán.  

Estes agrupamentos terán un número reducido de alumnos e alumnas que, con carácter xeral, 

non excederá os cinco.  

Coa finalidade de facilitar a integración escolar e social do alumnado, este permanecerá co seu 

grupo ordinario de referencia nas materias de educación física, música, educación plástica e 

visual e na área de titoría.  

Estes agrupamentos deberán ser autorizados pola delegación provincial, despois da solicitude 

da dirección do centro e o informe da inspección educativa. Será necesario que a familia do 

alumno ou alumna sexa informada previamente e manifeste expresamente o seu acordo.   

Procedencia do alumnado  

O alumnado integrante destes agrupamentos será o que se atope nas circunstancias descritas 

no apartado 2, aínda que non estean no mesmo curso ou grupo.  

No caso de constituírense máis dun grupo de adquisición das linguas, o criterio para a adscrición 

do alumnado a ese grupo será o da lingua materna común ou, no seu caso, lingua materna 

próxima.  

Duración e horario semanal  
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O alumnado poderá formar parte dun destes agrupamentos un tempo máximo de un trimestre, 

aínda que a inspección educativa poderá autorizar a ampliación excepcional deste período; en 

calquera caso, o alumnado incorporarase plenamente ao seu grupo ordinario no momento en 

que a xunta de avaliación considere superadas as súas necesidades educativas debidas ao 

descoñecemento das linguas.  

O horario semanal máximo de pertenza a un grupo de adquisición das linguas será de 24 sesións 

semanais. Este horario deberase ir reducindo de maneira progresiva a medida que o alumnado 

vaia progresando no dominio das linguas. Para estes efectos, considerarase a cada alumno e 

alumna de xeito individual.  

Profesorado  
O profesorado encargado dos grupos de adquisición das linguas pertencerá preferentemente ás 

especialidades de tipo lingüístico.  

O equipo docente do grupo de adquisición de linguas estará formado por profesorado que teña 

horas libres de clase e que teña coñecementos da linguaxe que fala o alumno. 

O titor ou titora deste alumnado será o que lle corresponda pola súa pertenza a un grupo 

ordinario e será o encargado da coordinación do equipo docente, asesorado, se é o caso, polo 

departamento de orientación.  

A avaliación das aprendizaxes específicas sobre a lingua será continua e servirá de referente 

para a toma de decisións sobre o horario de permanencia nos grupos ordinario e de adquisición 

das linguas.  

Comunicación coas familias  
Durante a permanencia no grupo de adquisición das linguas as familias do alumnado serán 

informadas sobre o seu progreso na aprendizaxe específica, así como no relativo á súa 

integración na vida do centro.  

Compatibilización con outras medidas  
Os grupos de adquisición das linguas serán compatibles con outras medidas que o equipo 

docente considere necesarias para o alumnado, tanto de tipo curricular como de tipo 

organizativo.  

A dirección do centro procurará garantir os medios, recursos e medidas que posibiliten a 

compatibilidade das medidas necesarias segundo as necesidades do alumnado.  

4. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA GARANTIR OS OBXECTIVOS DE 

FOMENTO DA LINGUA GALEGA  

Cada curso escolar trataremos de que se leven a cabo diferentes actividades complementarias 

e extraescolares encamiñadas a fomentar o plurilingüismo, nas que se vexan implicados o maior 

número de departamentos didácticos (realizamos escaparates dedicados a escritores de 

calquera das linguas impartidas).  

Co fin de realizar un seguimento para o uso apropiado das linguas segundo se establecen neste 

proxecto e nas diferentes addendas, o EDLG realizará un seguimento mediante enquisas ao 

alumnado, co fin de determinar a lingua que se está a utilizar nas distintas materias/módulos. A 

información obtida con esta enquisa será transmitida ao Equipo Directivo. 
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En toda a documentación do centro usarase a lingua galega (carteis, comunicación coas familias, 

letreiros, comunicacións coa administración,...)  

A páxina web do centro estará en lingua galega.  

Editaranse en galego as publicacións/anuarios do centro, xa sexan en papel ou en formato 

electrónico.  

Os departamentos de linguas estarán a disposición do profesorado para asesoramento 

lingüístico.  

Deberase coidar en todas as materias a corrección lingüística do alumnado. Cada Departamento 

artellará as medidas que considere necesarias para a consecución deste obxectivo.  

Fomentarase o uso da biblioteca do centro que estará ben dotada de libros e revistas en galego 

e fomentará a súa lectura mediante diferentes actividades.  

Proporcionaranse dicionarios adaptados á normativa en vigor para todas as aulas, 

departamentos, sala de profesores e dependencias administrativas.  

Impulsar a formación de grupos de teatro, musicais, clubs de lectura, etc., que desenvolvan a 

súa actividade en galego.  

O galego será, con carácter xeral, a lingua empregada nas actividades complementarias e actos 

que organice o centro. De feito desde a dirección promóvese a celebración de festas 

tradicionais: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, Letras Galegas, que ademais de actividades 

dinamizadoras procuran a revalorización da nosa cultura.  

A dinamización da lingua galega non excluirá que no Centro se fagan actividades de dinamización 

das outras linguas do centro.  

5. ADDENDA Nº 1 

A proposta do Departamento de Administrativo desde o curso académico 2018/19 a materia 

Xestión de Recursos Humanos (SRH) no CS Administración e Finanzas impartirase en Castelán. 

6. ADDENDA Nº2 

Adaptación do Proxecto Lingüístico de Centro ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. As materias de Música en 2º ESO, 3º ESO 

e 4º ESO son impartidas en Galego. 
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7. Anexo I 
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CURSO

Módulo LC LG EF FILO REL(re) BeX DTI FQ MATI TIC ANAP TEI ING FR LMUS HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS HORAS FRANCÉS

Horas 3 3 2 3 1 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3

Idioma C G G G C C C G C C G C I F C

CURSO

Módulo LC LG EF FILO REL(re) ECON GREG LAT MATA TIC LITUN HmC ING FR LMUS HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS HORAS FRANCÉS

Horas 3 3 2 3 1 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3

Idioma C G G G C C C C G C C G I F C

CURSO

Módulo LC LG MATII QUIM REL(re) BIO FIS DTII LGXX METO CTM ING FR HIST TICII PSI HMUS TEIN HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS HORAS FRANCÉS

Horas 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Idioma C G C G C G C C G C C I F G C G C C

CURSO

Módulo LC LG HIST MATA FILO REL(re) ECON METO LATII LGXX ART XEOG ING FR GREII HMUS PSI TICII HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS HORAS FRANCÉS

Horas 3 3 3 4 4 1 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3

Idioma C G G G G C C C C G G G I F C C G C

NOTA:  Para realizar os cálculos nas materias optativas (cor verde), realízase unha ponderación das súas horas, dividindo o número de horas

totais entre o número de optativas que se imparten na mesma hora lectiva.

HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS HORAS FRANCÉS

4

11

TOTAL

312,33 17

2

14 14 3 2

IDIOMAS DOS MÓDULOS EN CICLOS DE BACHARELATO

59,1753,67 12

13 14,00 3

3

14,33 14,17 3

1º BACHARELATO CIENCIAS

1º BACHARELATO HUMANIDADES

2º BACHARELATO CIENCIAS

2º BACHARELATO HUMANIDADES

Ciclo

Módulo EST. MEP ICEHS PEIT E RE COSME MARK AN CAP FOL PEI MAS PERM COR CORTE EIEM HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS

Horas 107 133 255 160 70 107 107 155 84 209 193 53

Idioma G C C C C C G C G G G G

Ciclo

Módulo HIX FAC MAQUI MANPES AN EST IM CORP COSME FOL MARK TUÑA PECON DEPI EIEM ACAE HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS

Horas 186 160 107 107 133 160 107 70 105 105 140 53 157

Idioma G C G C C C G C C C G G G

HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS

17201503 0

ESTÉTICA E BELEZA

750 840 0

TOTAL

753 880 0

IDIOMAS DOS MÓDULOS EN CICLOS DE IMAXE PERSOAL

PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR
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Ciclo

Módulo BD SI LMSXI PROG FOL CD DWES DWEE DAW DIW EIEM HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS

Horas 187 186 133 240 107 107 175 157 88 157 53

Idioma C C C G G G G C C G C

Ciclo

Módulo MME APOF RAL FOL SOM SOR SEGINF SERE APWEB EIEM HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS

Horas 240 240 213 107 160 157 140 157 123 53

Idioma C C G G G C G G C C

HORAS GALEGO HORAS CASTELAN HORAS INGLÉS

TOTAL

1563 1617 0

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

777 813 0

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

804786 0

IDIOMAS DOS MÓDULOS EN CICLOS DE INFORMÁTICA


