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1. Presentación

No artigo 14 da lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística (DOG

do 14 de xullo), establécese expresamente que a lingua galega é materia de

estudo obrigado en todos os niveis educativos non universitarios e que se

garantirá o uso efectivo deste dereito en todos os centros públicos e privados.

No parágrafo 3 deste artigo encoméndaselles ás autoridades educativas da

comunidade autónoma garantir que, ao remate dos ciclos educativos nos cales

o ensino do galego é obrigatorio, o alumnado coñeza esta lingua, nos seus

niveis oral e escrito, en igualdade co castelán.

Deste obxectivo nace a necesidade de adoptar un conxunto de medidas

de dinamización dirixidas á promoción da lingua galega nos centros educativos.

O recente Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no

ensino non universitario de Galicia (DOG do 25 de maio), sinala a necesidade

de afondar no desenvolvemento dos preceptos da Lei de normalización

lingüistíca no tocante ao ensino. O devandito decreto expresa no seu artigo 14

a necesidade de que cada centro educativo conte cun proxecto lingüístico, e

faino nestes termos:

Artigo 14.- Proxecto lingüístico de centro.

1.  Cada  centro,  dentro  do  seu  proxecto  educativo,  elaborará  o  seu

proxecto lingüístico cada catro cursos escolares, no cal se fará constar:

a)  A  decisión  do  centro  educativo  respecto  da  lingua  en  que  se

impartirán as materias de educación primaria, educación secundaria obrigatoria

e bacharelato.

b)  En  educación  primaria,  educación  secundaria  obrigatoria  e

bacharelato,  as  medidas  adoptadas  para  que  o alumnado  que  non  teña  o

suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas

que se lle imparten.

c)  Nos  centros  que  imparten  formación  profesional  específica,

ensinanzas  artísticas  e  deportivas,  e  ensinanza de  persoas  adultas,  os

procedementos que aseguren que o alumnado acade a competencia lingüística



propia do nivel en ambas as dúas linguas oficiais.

d) Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro

para o fomento da lingua galega.

2.  O  proxecto  lingüístico  será  redactado  por  unha  comisión  do

profesorado do centro, nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de

coordinación pedagóxica. Formarán parte dela, como mínimo, os xefes/as dos

departamentos de linguas e o coordinador(a) do equipo de dinamización da

lingua  galega.  Será  aprobado  e avaliado  polo  consello  escolar  do  centro

educativo.

3. Este proxecto remitiráselles cada catro cursos escolares aos servizos

da inspección educativa, que velarán para que o seu contido se axuste a este

decreto e ao desenvolvemento da Lei orgánica de educación.

Consonte a todos estes preceptos legais o IES Arcebispo Xelmírez I de

Santiago de Compostela presenta o seguinte proxecto lingüístico de centro,

oída a  comisión de coordinación pedagóxica, e aprobado polos membros do

Consello Escolar en pleno, a desenvolver para a correcta planificación do uso

do idioma galego no ámbito da nosa comunidade escolar.

2. Análise da situación sociolingüística de partida

O IES Arcebispo  Xelmírez I  atesoura unha importante tradición

galeguizadora. Alén de ter sido o centro de estudos de importantes intelectuais

e artistas galeguistas, desenvolveu iniciativas na innovación educativa e na

galeguización do ensino. Desde o curso 1986/87 até  o curso 1999/00

desenvolveu unha “Experiencia Pedagóxica do I.B. Arcebispo Xelmírez I”



aprobada pola Dirección Xeral de Ensinanzas Medias da Consellaría de

Educación desde o curso 1987/88 até a implantación da LOXSE. Nesta

Experiencia educativa salientábase a integración da/o alumna/o no seu

contorno social e cultural, o coñecemento da propia realidade como paso

imprescindíble para o seu desenvolvemento persoal e a formación en valores.

Esta “Experiencia Pedagóxica”  desenvolveu un importante labor educativo e

galeguizador e contribuíu á  creación dun espírito docente no que a capacidade

de crítica reflexiva e o combate de prexuízos fosen elementos relevantes no

proceso educativo.

En setembro de 1990 constituíuse o Equipo de Normalización

Lingüística que desenvolveu sempre un activo labor de dinamización tendente

a:

 Fomentar a presenza oral e escrita da lingua galega na vida do

centro. Galeguización da vida administrativa e apoio nas dúbidas

que se puideren presentar sobre a corrección lingüística dos

escritos emanados da actividade do centro.

 Ofrecer a colaboración do Equipo de Normalización Lingüística á

Asociación de Nais e Pais de alumnas/os (ANPA), ás asociacións

de alumnas/os, e a todos os colectivos e persoas da comunidade

educativa para que poidan desenvolver a súa actividade en

galego.

 Promover a reflexión e participación do alumnado sobre diversos

aspectos da vida cidadá, social e cultural mediante actividades

como as revistas Xermolo e Camaleón, os obradoiros “Lingua e

sociedade”, a carreira Correlingua, Taboleiro da lingua, etc.

 Procurar a creación de grupos de teatro, deportivos e musicais,

que desenvolvan a súa actividade en galego. Facilitarlles canles

de divulgación do seu traballo como o “Certame de teatro

intercentros”  ou os festivais que se celebran no centro en datas

como Nadal, Entroido ou fin de curso.

 Colaborar nas actividades extraescolares  organizadas pola

Dirección do centro para facilitar contextos de relación co



contorno que mostren o emprego vivo da lingua. Procurar  visitas

e excursións que teñan interese desde o punto de vista lingüístico

e que contribúan á visibilidade da lingua galega.

 Divulgar na comunidade educativa o material didáctico ou de

apoio en lingua galega existente no mercado, concedendo

especial importancia a todo o relacionado coas novas tecnoloxías

da información e da comunicación.

 Proporcionar información sobre a normativa legal que regula o

uso da lingua, indicando en que medida lle afecta a cada membro

da comunidade educativa.

2.1. Contexto sociolingüístico do centro

Ao non termos realizado até 2012 un proxecto sociolingüístico de centro,

os datos que manexabamos sobre o uso das linguas no contorno social no que

está inserido o centro eran aqueles que mostra o Mapa Sociolingüístico Galego

e o “Estudio-Diagnóstico: Situación da lingua galega no Concello de Santiago

de Compostela”. Estes estudos reflicten o retroceso xeral que experimenta a

lingua galega ao longo do s. XX cunha continua perda de falantes que afecta

de xeito especial aos contornos urbanos e á poboación moza. Porén Santiago

de Compostela presenta unha galeguización social lixeiramente superior á

doutros núcleos urbanos de Galiza e unha actitude máis positiva cara á lingua.

“Segundo os datos do MSG (RAG, 1994), Santiago é das cidades que amosa

as porcentaxes máis elevadas de individuos que tiveron como lingua materna o

galego (51’9%), fronte á Coruña (34’9%) ou Pontevedra (40’6%)1” 

1  VVAA. Estudio-diagnóstico: Situación da lingua galega no Concello de Santiago 
de Compostela. Ed. Xunta de Galicia. 2002. Páx. 24



   (...) “A porcentaxe de galego falantes iniciais que teñen estudos secundarios

é algo superior en Santiago que no conxunto de Galicia así como a porcentaxe

dos que teñen estudos universitarios. De forma xeral podemos indicar que o

ascenso no nivel educativo conleva o descenso na proporción de suxeitos que

aprenderon a falar en galego, esta tendencia é menos acusada en Santiago

que no conxunto de Galicia2”

 (...) “Os estudos máis recentes sobre a lingua da poboación de Santiago

indican que esta é maioritariamente bilingüe. (...) O MSG cifra a porcentaxe de

bilingües nun 59% : o 29% declara falar “máis castelán” e o 31% “máis galego”.

2  Ib. 25



A suma das porcentaxes das respostas “só galego” e “máis galego” indican que

o 60% da poboación é galego falante, fronte a un 40% que fala só ou

preferentemente castelán. Hai que resaltar que só o 11% dos suxeitos se

declarou monolingüe en castelán”3.

En canto á lingua habitual, esta garda estreita relación coa lingua inicial

no Concello de Santiago: “A maior parte da poboación de Santiago tivo como

lingua materna o galego (51%), fronte a un 33% que tivo o castelán e un 14%

que tivo as dúas. (...) Os suxeitos que tiveron como lingua inicial o galego son

predominantemente  monolingües en galego (53’3%). En menor medida

(40’6%) son bilingües con predominio do galego e tan só unha proporción

reducida (6%) bilingües con predominio do castelán.4

3  Ib. 28
4  Ib. 30.



A lingua empregada polo Concello é o galego e a maioría dos

representantes dos diferentes partidos realizan as súas comunicacións públicas

e as campañas en galego. Tamén a vida administrativa do Concello está

galeguizada. 

Asemade, as entidades asociativas do contorno (veciñais, culturais,

deportivas, etc) mostran tamén unha actitude moi positiva e empregan a lingua

galega (cando menos en público).



2.2. A situación do alumnado do IES Arcebiso Xelmírez I

Durante o 2017, unha parte significativa do alumnado do IES Arcebispo Xelmírez 1

contestou  á  enquisa  proposta  polo  Equipo  de  Dinamización  Lingüística  e  o

departamento de orientación do instituto. O cuestionario, que ten por fin analizar a

situación  lingüística  do  alumnado  do  centro,  presentóuselles  aos  rapaces  e

rapazas o mesmo día e á mesma hora. Posteriormente, o equipo de dinamización

procedeu  a  extraer   datos  obxectivos  das  respostas  da  enquisa,  calcular

porcentaxes e interpretar as mesmas.

Agora queremos reflectir parte deses datos en este proxecto logo de expoñer os

propios do Mapa Sociolingüístico de Galicia.

Comparación xeracional

Cómpre sinalar, para comezar, que o 9,93% dos enquisados naceron fóra de

Galicia.  En concreto,  o 3,97% dos rapaces e rapazas son españois,  mais non

galegos, e o 4,63% naceron fóra de España e manifestaron ter aprendido a falar

en un idioma diferente ao galego ou o castelán.

De este xeito, os datos da comparativa xeracional cinguiranse ao 90,07% restante

do alumnado.

lugar de nacementoNados en Galiza
Nados fóra de 
Galiza, en España
Nados fóra de 
España



Os avós e avoas

O 62,5% dos enquisados manifestan que os seus avós falan sempre en galego

entre eles, e outro 12,5% di  que os seus avós falan na maioría dos casos en

galego. Mentres tanto, o 21,3% dos avós do noso alumnado fala sempre ou case

sempre en castelán. Así pois, o 75% dos avós fala sempre ou case sempre en

galego, fronte a un 21,3% que o fai en castelán.

Os pais e nais

O 43% dos pais e nais dos enquisados, segundo estes manifestan, falan entre eles

habitualmente en galego. E o 53% dos proxenitores ou titores falan entre si en

castelán. De esta derradeira porcentaxe, deberiamos extraer o 3,97% de casos de

alumnas e alumnas cuxas familias, españolas, proceden de fóra de Galicia, como

viamos na gráfica anterior; feita esta resta, o 49,03% de titores e titoras, pais e

nais de familia, de orixe e residencia galegas, falarían en castelán entre eles.

O alumnado

No caso do alumnado debemos dividir os resultados en dous grandes apartados:

a) a lingua que empregan nas súas casas; e b) a lingua elixida para relacionarse

cos iguais, sexa na escola ou cos amigos e amigas.

Avós e avoas Pais e nais
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a) Os datos da enquisa ao alumnado do IES Arcebispo Xelmírez revela que unha

media do 34,42% dos rapaces e rapazas empregan sempre ou case sempre o

galego nos seus fogares, con pais e  nais; mentres que un 62,23% dos mesmos se

dirixen aos seus pais e nais diariamente en castelán. 

Como podemos observar existe unha variación á baixa dun 16,48% na porcentaxe

de proxenitores que falan galego entre si polo xeral (50,9%), e a de rapaces/zas

que falan galego na casa cos pais e nais (34,42%): seguimos a sufrir unha inxente

perda de falantes. Por outra banda, os rapaces contestaron tamén á cuestión da

lingua empregada polos pais para se dirixiren a eles:  un 43% dos pais e nais

fálanlles en galego aos seus fillos e fillas,  e un 53% dos mesmos empregan o

castelán con eles.

Como queda ben reflectido na gráfica de arriba, o fenómeno tan estendido a finais

do século pasado, polo que os pais e nais, aínda falando entre eles en galego,

empregaban o castelán para se dirixiren aos seus fillos e fillas, reprodúcese tamén

hoxe en día na nosa comunidade educativa. A maiores atopamos un fenómeno

similar: aquel no que os pais e nais empregan o galego cos seus fillos e fillas, pero

estes lles contestan en castelán.  Hai  un 43% de pais e nais  que empregan o
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galego sempre ou case sempre cos seus fillos e fillas, e só un 34,4% de estes

últimos lles contestan na mesma lingua, senón que empregan o castelán.

b) A lingua empregada para a relación cos iguais é maioritariamente o castelán. Só

un 10,59% dos enquisados afirma falar  en galego cos seus amigos,  fronte ao

89,4% que o fai en castelán. No instituto o 8,6% do alumnado asegura que fala

galego  cos  seus  compañeiros  e  compañeiras,  e  o  91,39%  restante  faino  en

español. Tamén no instituto, curiosamente, o alumnado enquisado afirma que o

95,36%, fronte a só o 2,6%, dos compañeiros/as se dirixen a eles sempre ou case

sempre en castelán.

Dentro da franxa de alumnos e alumnas que admiten ter parella, o 17,64% fala con

ela en galego e o 82,35% en castelán. 

Nin tan sequera se equilibran os datos se volvemos ao seo do fogar, e falamos da

relación entre irmáns: o 28,57% dos irmáns comunícanse en galego, e o 72,26%

restante faino en castelán ou en outro idioma (véxase o 3,97% do que xa falamos

ao comezo deste punto).

Lingua materna

    Ao alumnado que participou no inquérito preguntóuselle cal fora a súa lingua
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materna. 

Neste  eido  os  datos  son tan  reveladores como desalentadores:  o  22,5  % dos

enquisados afirma ter  aprendido a falar  en  galego,  fronte  ao 30,46% dos que

aprenderon a falar en castelán. O 3,9% do/as noso/as alumnos/as enquisado/as

dixo as súas primeiras palabras noutra lingua; e o 49% restante indícanos que

aprendeu as dúas linguas cooficiais de Galicia ao mesmo tempo. Lembremos que

os datos do MSG manifestaban que o 59% dos cidadáns de Compostela eran

bilingües, así que o noso inquérito revela que, cando menos entre a xuventude

galega, houbo un descenso de 10 puntos na porcentaxe de composteláns que non

falan por igual as dúas linguas cooficiais.

Preguntados sobre o idioma que dominaban no momento actual da enquisa, o

alumnado respondeu o seguinte:

    • Só o 7,28% asegura que fala mellor galego que castelán.

    • O 50,9% dos enquisados domina mellor o castelán que o galego.

    • O 41% afirma ser perfectamente bilingüe galego-castelán. A diferencia con

respecto aos datos do MSG van en aumento.

    • O 0,66% do noso alumnado considera que non ten un bo dominio en ningunha

das dúas linguas polas que se lles pregunta.

Vexamos agora unha gráfica comparativa dos usos e habilidades lingüísticas do

noso alumnado, segundo os datos que ofrece a enquisa.



Non  pode  deixar  de  sorprendernos  que  haxa  unha  porcentaxe  de  alumnos  e

alumnas dun 22,5% que aprendeu a falar galego, á que lle podemos sumar o 49%

que afirma ter aprendido as dúas linguas cooficiais á vez, así pois un 71,5% do

noso alumnado naceu e deu os seus primeiros escoitando falar en galego, pero

que  só  o  7,28%  deles  afirme  ter  mellores  competencias  en  galego  que  en

ningunha outra lingua, ao que engadiremos o 41% que asegura ser perfectamente

bilingüe. Así pois, fronte ao 71,5% que medrou falando ou escoitando falar galego,

só o 48,28% asegura ter as destrezas lingüísticas nesta lingua ao mesmo nivel

que en castelán:
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Usos lingüísticos escritos

O alumnado  enquisado  no  IES  Arcebispo  Xelmírez  o  pasado  ano,  ao  que  lle

preguntarmos polos seus hábitos de lectura, afirmou na súa maioría que adoitaba

ler moito de xeito voluntario (un 56,95%). O 33,1% do mesmo alumando admitía

que non lía habitualmente e o 9.9% asegurou que non lía nada en absoluto que

non fora “obrigatorio”. Estes datos son certamente mellorables; como educadores,

aspiramos a que non haxa porcentaxe ningunha de alumnos/as que non teña en

absoluto o hábito de ler. Con todo, é unha boa nova constatar que a maioría de

rapace/zas aos que  damos clase atopen lecer na lectura.

Mais ao lles preguntar pola lingua na que lían maioritariamente, enfrontámonos de

novo cunha diferenza notoria entre o castelán e o galego: 

    • O 71,5% do alumnado responde que le moito en español, fronte a un 14,56%

de rapaces/zas que len moito en galego.

    • Un 72,84% dos enquisados refiren que len pouco en galego, mentres que os

que responden que len pouco en castelán son só o 23,84

    • o 4,6% do alumnado ao que entrevistamos afirma non ler nada en absoluto en

castelán  no  seu  tempo  de  lecer,  e  o  12,58%  non  ler  nada  en  galego
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voluntariamente.

Vexámolo nun gráfico:

Respecto  á  escrita,  tampouco  o  alumnado  de  Xelmírez  I  se  decanta  polo

galego como opción á hora de coller o lapis: o 19,2% dos estudantes escriben

en galego e o 80,79% faino en castelán.

Internet  e  redes

sociais

Os e as enquisadas empregan a miúdo a Internet  e  as redes sociais  para se
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comunicaren.  Cando  buscan  información  de  algún  tipo  na  rede,  fano

maioritariamente en castelán ou en outra lingua, xa que só o 13,24% dos rapaces

e rapazas o fan en galego con asiduidade,  e o 39,73% emprega o galego na

Internet só de vez en cando.

Nas redes sociais a situación non mellora para o galego: o 91,39% dos e das

enquisadas  empregan  o  español  para  se  comunicaren  nas  redes  sociais  cos

compañeiros, amigos e familiares, e o 8,6% restante faino en galego.

Televisión e radio

Os nosos mozos e mozas, basicamente, xa case non escoitan a radio. Escoitan

música, ven vídeos e empregan os dispositivos móbiles e os servizos de música

dixital para accederen aos contidos que lles interesan. Tan só o 38,4% afirma que

escoita de cando en vez a radio, e unicamente o 5,3% escoita algún programa que

emite en lingua galega.

Coa televisión a cousa cambia un pouco: o 57,61% dos enquisados e enquisadas

confirman que ven a televisión unha hora ou menos ao día, mentres que o 41,05%

o fai dúas ou máis horas. O 49% dos nosos estudantes prefiren sentar diante do

televisor, do ordenador, ou incluso do móbil,  para ver canles de entretemento que
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distribúen dixitalmente contidos multimedia.

De todas as enquisadas e enquisados que sentan diante dunha pantalla, o 8,6%

fano para ver algún contido en galego, e o 73,5% faino para consumir contidos en

castelán ou outros idiomas.

As clases en galego e/ou en castelán

Preguntámoslles aos estudantes polas clases que se imparten en galego e en

castelán no instituto, tanto por se as entendían, como por se empregaban nestas

clases o idioma que usaba o profesor ou profesora.

O 92,71% dos enquisados/as entende as clases en galego, o 3,3% non as entende

ben, e o 3,9% prefire non contestar. Nas clases en que o idioma vehicular é o

galego, o 74,17% dos alumnos/as empregan tamén o galego, e o 23,17% non o fai

(o 2,6% non contesta).

O  95,36% do alumnado entende as clases impartidas en castelán, mentres que o

1,9% asegura que non as entende ao completo. Respecto a se tamén empregan a

lingua castelá para contestar nestas clases, o 90,7% afirma que o fai, e o 5,9%

que non (o resto do alumnado preferiu non contestar a esta cuestión).

Chámanos a atención que haxa máis porcentaxe de alumnado que emprega a

mesma  lingua  vehicular  que  o  profesor  ou  profesora,  cando  esta  lingua  é  o

castelán, que cando se trata do galego.



Valoracións lingüísticas

No  cuestionario  figuraban  tamén  oito  preguntas  nas  que  o  alumando  debía

manifestar a súa valoración respecto ao uso do galego en Galiza.

O 88,74% consideraba que era importante que os galegos e galegas soubesen

falar  e  escribir  no  noso  idioma,  en  galego,  fronte  a  un  6,62%  que  non  o

consideraba importante e un 4,6% que optaba por non opinar.

A seguir preguntóuselles que idioma debían de usar preferentemente os galegos e

galegas. O 46,35% opinou que debían falar en galego; o 5,96% cría que tiñamos

que usar o castelán maioritariamente e o 47,68% restante afirmaba que era ben

que utilizaramos as dúas linguas por igual.

Respecto  ás  clases,  o  40,39% cre  que  se  deben  impartir  preferentemente  en

galego; o 7,94% dos enquisados e enquisadas optaban polo castelán como lingua

vehicular nas aulas e o 48,34% restante manifestábase a favor de recibir clases

nas  dúas linguas oficiais.

Os  gobernantes  en  Galiza,  a  xulgar  polo   64,9% do  noso  alumnado,  debería

dirixirse ao pobo en galego. Só o 3,32% prefire oír aos membros do Goberno  falar

en castelán, e o 31,12% cre  que deben manexarse nas dúas linguas.
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Os  xuíces  deberían  administrar  xustiza  en  galego,  segundo  un  67,54%  dos

enquisados e enquisadas. O 15,89% opina que sería preferible que a xustiza se

manifestara en castelán; o 9,27% cre que as dúas linguas a discreción do xuíz, e o

7,28% restante non opina ao respecto.

 Os funcionarios da administración deberían falar en galego cos administrados. Así

pensa o 66,22% dos alumnos e alumnas aos que lles preguntamos por este punto.

O 15,89% consideraba que era mellor que se empregase sempre ou case sempre

o castelán, e o 17,88% final optaba polo uso de ambas linguas.

Respecto aos xornais hai un número igual de rapaces e rapazas que opinan que

se deberían escribir en castelán ou en ámbalas dúas linguas en Galiza, fronte ao

74,83% dos que cren que sería máis correcto que os galegos puidésemos ler os

xornais en Galiza en galego. O resto non manifestou opinión ningunha.

Por último, o 59,6% do alumnado manifestábase a favor de que en Galiza a radio e

a televisión emitisen maioritariamente en galego. O 21,85% prefería o castelán e o

12,58% consideraba como mellor opción que as emisións foran equilibradas nos

dous idiomas.



Gustaríanos deixar patente a continua perda de falantes da que adoece a lingua

galega,  que  non  está  a  ser  obxecto  da  protección  que  merece  por  parte  das

Administracións.

2.3. A situación do profesorado

   Resulta difícil  precisar a situación lingüística do profesorado sen termos

realizado ningún estudo ao respecto, mais a convivencia permítenos sinalar

uns trazos xerais:

 A maior parte do profesorado entende a diversidade lingüística e cultural

como unha riqueza que hai que respectar. 
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 A maior parte do profesorado do IES Arcebispo Xelmírez I posúe unha

boa competencia oral e escrita en galego.

 A maior parte do profesorado realizou cursos de formación de lingua

galega. 

 A maior parte do profesorado coñece e emprega material didáctico en

galego sobre a disciplina que imparte.

 A maior parte do profesorado ten dúbidas sobre terminoloxía galega ou

sobre a corrección de certas estruturas lingüísticas polo que cre cometer

erros e sente inseguridade.

 A maior parte do profesorado fai uso das dúas linguas oficiais e tende a

pasar ao castelán se algún alumno ou alumna se dirixe a el/ela nesta

lingua.

2.4. A ambientalidade lingüística do centro

A tradición galeguizadora do IES Xelmírez I e a activa presenza de

profesorado comprometido coa lingua e a cultura galegas crearon unha

tradición favorable ao emprego da lingua galega. Así, desenvolvéronse

interesantes iniciativas educativas altamente galeguizadoras como relatorios

sobre viaxes de estudos, traballos de campo, intercambios, etc. que contribúen

non só a mellorar a destreza escrita na lingua, mais tamén a súa valoración. A

dotación de fondos en galego para a biblioteca do centro coidouse moito; a

rotulación do centro está en galego; en  galego  tamén  transcorre  a vida

administrativa e a relación coas familias. En xeral,  a ambientalidade lingüística

externa e visible do centro invita ao emprego do galego.

3.- Distribución lingüística curricular



No IES Xelmírez I impártense no marco das ensinanzas de réxime xeral ou

ordinario  os catro cursos da E.S.O., dous de bacharelato, un ciclo formativo de

informática de oficina e un ciclo formativo de grao de vídeo Disc-jockey e son.

No  réxime  de  adultos,  imparte  o  I.E.S.  Arcebispo  Xelmírez  I   ensinanzas

básicas iniciais, E.B.I., de niveis I e II, E.S.A. de niveis I e II, bacharelato para

persoas adultas e o ciclo formativo de grao vídeo disc-jockey e son.

Comezaremos a distribución lingüística curricular polo réxime ordinario.

3.1. Ensinanzas de réxime xeral ou ordinario.

3.1.1. Educación Secundaria Obrigatoria

 O Decreto 79/2010, do 20 de maio, establece no seu artigos 7º o que

segue:

Artigo 7º.- Educación Secundaria Obrigatoria.

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüistíca propia da etapa e

do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia.

➢ As materias de lingua impartiranse na lingua de referencia.

➢ 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.

➢ Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no

regulamento de centros, decidirá a lingua en que se impartirá o resto de

materias de cada curso, garantindo que as materias e galego e en

castelán se distribúen na mesma porcentaxe de horas semanais, sen

prexuízo do disposto no capítulo IV (sobre impartición de materias en

linguas estranxeiras). Este proceso realizarase cada catro cursos

escolares.

Sen esquecer que as materias de lingua se impartirán no idioma de referencia,

presentamos no cadro seguinte a distribución horaria5 e a lingua na que se

5 No cadro sombreamos de cor turquesa as materias que segundo a lexislación 
vixente se deben impartir obrigatoriamente en galego, e de cor amarela aquelas 



impartirán as materias para a ESO.

 1º curso de Educación Secundaria Obrigatoria

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Bioloxía e xeoloxía 4 4

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura 4 4

Lingua galega e literatura 4 4

Matemáticas 5 5

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Valores éticos 1 1

Xeografía e historia 3 3

2a Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2a Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2a Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2a Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Reforzo exentos 2ª lingua estranxeira 2 1 1

Educación plástica, visual e audiovisual 2 2

GeoGebra 1 1

Paisaxe e sustentabilidade 1 1

titoría 1 1

Relixión católica 1 1

total 16 15

 2º curso de Educación Secundaria Obrigatoria

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Física e química 3 3

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura 3 3

materias que se teñen que impartir en castelán, acorde co establecido no 
nomeado Decreto 79/2010, do 20 de maio.



Lingua galega e literatura 3 3

Oratoria 1 1

Matemáticas 5 5

Tecnoloxía 3 3

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Valores éticos 1 1

Xeografía e historia 3 3

2a Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2a Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2a Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2a Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Reforzo exentos 2ª lingua estranxeira 2 1 1

Igualdade de xénero 1 1

Música 2 1

titoría 1 1

Relixión católica 1 1

total 15 15

 3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Física e química 2 2

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura 3 3



Lingua galega e literatura 3 3

Bioloxía e xeoloxía 2 2

Cultura clásica 2 2

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas

4 4

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
aplicadas

4 4

Tecnoloxía 2 2

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Valores éticos 1 1

Xeografía e historia 3 3

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación plástica, visual e audiovisual 2 2

Música 2 2

titoría 1 1

Relixión católica 1 1

total 17 17

 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Física e química 3 3

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura 3 3

Lingua galega e literatura 3 3



Bioloxía e xeoloxía 3 3

Cultura científica 3 3

Ciencias aplicadas á actividade profesional 3 3

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas

4 4

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
aplicadas

4 4

Tecnoloxía 3 3

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Economía 3 3

Tecnoloxías da información e a
comunicación

3 3

Valores éticos 1 1

Filosofía 3 3

Xeografía e historia 3 3

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación plástica, visual e audiovisual 3 3

Artes escénicas e danza 3 3

titoría 1 1

Relixión católica 1 1

total 26 26

3.1.2. Bacharelato. Así se refire o Decreto 79/2010, do 20 de maio, a este nivel

de estudos:

Artigo 8º.- Bacharelato.

Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no

regulamento de centros, establecerá unha oferta equilibrada na mesma

porcentaxe de materias comúns, de modalidade e optativas para impartir en



galego e en castelán. Este proceso realizarase cada catro cursos escolares.

No  presente  proxecto  lingüístico  do  centro IES Arcebispo  Xelmírez I

establécese a seguinte  distribución lingüística curricular para  os estudos de

Bacharelato:

1º curso de Bacharelato na especialidade de humanidades e ciencias

sociais

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Análise e comentario de textos 1 1

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura I 3 3

Lingua galega e literatura I 3 3

Anatomía aplicada 3 3

Cultura científica 2 2



Matemáticas aplicadas ás CC.SS I 4 4

Robótica 2 2

Debuxo artístico I 3 3

Literatura universal 4 4

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Economía 4 4

Tecnoloxías da información e a
comunicación I

2 2

Filosofía 3 3

Historia do mundo contemporáneo 4 4

Grego I 4 4

Latín I 4 4

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación para a igualdade 1 1

Linguaxe e práctica musical 3 3

Relixión católica 1 1

total 26 27

    1º curso de Bacharelato na especialidade de ciencias 

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Análise e comentario de textos 1 1

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura I 3 3

Lingua galega e literatura I 3 3

Anatomía aplicada 3 3

Cultura científica 2 2

Matemáticas I 4 4



Robótica 2 2

Debuxo artístico I 3 3

Debuxo técnico I 4 4

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Tecnoloxías da información e a
comunicación I

2 2

Tecnoloxía industrial I 3 3

Filosofía 3 3

Bioloxía e xeoloxía 4 4

Cálculo científico matemático 1 1

Física e química 4 4

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación para a igualdade 1 1

Linguaxe e práctica musical 3 3

Relixión católica 1 1

total 25 24

2º curso de Bacharelato na especialidade de humanidades e ciencias

sociais

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Análise e comentario de textos 1 1

Economía da empresa 4 4

Grego II 4 4

Historia da arte 4 4

Historia da filosofía 4 4

Historia da música e da danza 3 3



Historia de España 3 3

Imaxe e son 3 3

Iniciación á cinematografía 1 1

Latín II 4 4

Lingua castelá e literatura II 3 3

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Lingua galega e literatura II 3 3

Matemáticas aplicadas ás CC.SS II 4 4

Cálculo matemático e científico 1 1

Patrimonio artístico e cultural de Galicia 2 2

Xeografía 4 4

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Relixión católica 1 1

total 24 25

 2º curso de Bacharelato na especialidade de ciencias 

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Análise de texto e comentario 1 1

Bioloxía 4 4

Cálculo matemático e científico 1 1

Debuxo técnico II 4 4

Historia da filosofía 4 4

Física 4 4

Historia de España 3 3



Imaxe e son 3 3

Iniciación á cinematografía 1 1

Matemáticas II 4 4

Lingua castelá e literatura II 3 3

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Lingua galega e literatura II 3 3

Química 4 4

Historia da música e a danza 3 3

Psicoloxía 3 3

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Relixión católica 1 1

total 23 23

3.1.3. As seccións bilingües

Marco legal.

 A norma  que rexe e regula a promoción das seccións bilingües  é a Orde

do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros

sostidos con fondos públicos de ensino non universitario (DOG do 20 de maio).

As seccións bilingües promovéronse como consecuencia de dúas razóns que

resultaron complementarias: unha lingüística e outra social, e nese espírito

foron implantadas en Galicia desde o ano 1999, en que se iniciaron de xeito

experimental.

 



Como define a orde “unha sección bilingüe é a organización do ensino dunha

área ou materia non lingüística da educación primaria, da educación

secundaria obrigatoria ou bacharelato, ou dun módulo de formación profesional

específica, que se cursa nun nivel por un grupo de alumnos ou alumnas dun

xeito bilingüe, dentro do enfoque AICLE/CLIL (aprendizaxe integrada de

contidos e linguas): na lingua cooficial que corresponda, segundo a normativa

vixente, e nunha lingua estranxeira falada na Unión Europea, que é impartida

como área ou materia ao devandito grupo de alumnos e alumnas”.

3.3.1. Seccións binlingües de francés.

 No noso centro as seccións bilingües do departamento de francés  levan

funcionando de xeito exemplar dende o ano académico 2000-2001.

Actualmente  cúrsanse en 3º e 4º de ESO, e en 1º de bacharelato,

exclusivamente en estudos diurnos, de xeito tal que este curso lle daremos

saída á 18ª promoción de alumnos e alumnas que completaron os seus

estudos secundarios de xeito bilingüe, ou pode que debéramos decir trilingüe,

galego/español-francés. Tal e como esixe a lei, todo o alumnado que pertence

a unha sección bilingüe debe cursar o idioma que da nome á sección ben como

primeira ou como segunda lingua estranxeira.

A orde do 12 de maio establece como máximo un terzo da utilización da

lingua estranxeira como lingua vehicular, segundo o establecido polo Decreto

79/2010.

O IES Arcebispo Xelmírez I establece a seguinte distribución curricular nos

tres cursos das seccións bilingües:

➢  3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria, sección bilingüe de

francés

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán francés

Física e química 2 2

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura 3 3



Lingua galega e literatura 3 3

Bioloxía e xeoloxía 2 2

Cultura clásica 2 2

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas

4 4

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
aplicadas

4 4

Tecnoloxía 2 2

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Valores éticos 1 1

Xeografía e historia 3 3

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación plástica, visual e audiovisual 2 2

Música 2 2

titoría 1 1

Relixión católica 1 1

total 16 16 2

 4º  curso  de  Educación Secundaria Obrigatoria,  sección  bilingüe  de

francés

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán francés

Física e química 3 3

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura 3 3

Lingua galega e literatura 3 3

Bioloxía e xeoloxía 3 3

Cultura científica 3 3

Ciencias aplicadas á actividade profesional 3 3

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas

4 4

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
aplicadas

4 4



Tecnoloxía 3 3

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Economía 3 3

Tecnoloxías da información e a
comunicación

3 3

Valores éticos 1 1

Filosofía 3 3

Xeografía e historia 3 3

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación plástica, visual e audiovisual 3 3

Artes escénicas e danza 3 3

titoría 1 1

Relixión católica 1 1

total 24 25 3

 1º curso de Bacharelato, sección bilingüe de francés

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán francés

Análise e comentario de textos 1 1

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura I 3 3

Lingua galega e literatura I 3 3

Anatomía aplicada 3 3

Cultura científica 2 2

Matemáticas aplicadas ás CC.SS I 4 4

Robótica 2 2

Debuxo artístico I 3 3

Literatura universal 4 4

Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -



Economía 4 4

Tecnoloxías da información e a
comunicación I

2 2

Filosofía 3 3

Historia do mundo contemporáneo 4 4

Grego I 4 4

Latín I 4 4

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación para a igualdade 1 1

Linguaxe e práctica musical 3 3

Relixión católica 1 1

total 23 24 6

3.3.2. A sección bilingüe de portugués.

O IES Arcebispo Xelmírez  I  puxo en funcionamento  durante  o curso

2013-2014  unha  sección  bilingüe  de  portugués  no  3º  curso  da  ensinaza

secundaria obrigatoria, e tamén só nos estudos de réxime xeral,  os estudos

diurnos. A lei establece que o alumnado que pertence a unha sección bilingüe

debe cursar o idioma que da nome á sección  ben como primeira ou como

segunda lingua estranxeira; no presente caso, dado que o portugués só  se

imparte  no  centro  como  segunda  lingua  estranxeira,  todos  os  alumnos  e

alumnas  de  esta  sección  bilingüe  cursan  portugués  como  segunda  lingua

estranxeira.

O IES Arcebispo  Xelmírez I establece a seguinte distribución curricular no

terceiro curso da sección bilingüe de portugués:



 3º  curso  de  Educación Secundaria Obrigatoria,  sección  bilingüe  de

portugués

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán portugués

Física e química 2 2

Educación física 2 2

Lingua castelá e literatura 3 3

Lingua galega e literatura 3 3

Bioloxía e xeoloxía 2 2

Cultura clásica 2 2

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas

4 4

Matemáticas orientadas ás ensinanzas
aplicadas

4 4

Tecnoloxía 2 2



Lingua estranxeira - Francés 3 - -

Lingua estranxeira - Inglés 3 - -

Lingua estranxeira - Alemán 3 - -

Valores éticos 1 1

Xeografía e historia 3 3

2ª Lingua estranxeira - Alemán 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Francés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Inglés 2 - -

2ª Lingua estranxeira - Portugués 2 - -

Educación plástica, visual e audiovisual 2 2

Música 2 2

titoría 1 1

Relixión católica 1 1

total 16 16 2

3.1.4. O ciclo formativo “Informática de oficina”

O Decreto 79/2010 di no artigo 9º,  respecto  da  formación profesional

específica, ensinanzas artísticas e deportivas.

1. 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 lingüistíca propia do nivel nas dúas linguas

oficiais.

2. En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o

vocabulario específico nas dúas linguas oficiais.

No ciclo formativo “Informática  de  oficina”  establécese a seguinte

distribución lingüística curricular:



Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Ciencias aplicadas I 6 6

Comunicación e sociedade I 7 7

Montaxe e mantemento de sistemas 10 10

Ofimática e arquivamento de documentos 8 8

Titorías 1 1

total 16 16

3.1.5. O ciclo formativo de grao “Video Disc-Jockey e son”.

O Decreto 79/2010 di no artigo 9º,  respecto  da  formación profesional

específica, ensinanzas artísticas e deportivas.

3. 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 lingüistíca propia do nivel nas dúas linguas

oficiais.

4. En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o

vocabulario específico nas dúas linguas oficiais.

Nos dous cursos do ciclo formativo de grao medio “Vídeo disc-jockey e

son”,  en  réxime  xeral  e/ou  ordinario,  establécese a seguinte distribución

lingüística curricular:

 CMIMS01 1º curso de Video disc-jockey e son

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Captación e gravación de son 8 8

Formación e orientación laboral 4 4

Instalación e montaxe de equipamento de son 8 8



Preparación de sesións de vídeo disc-jockey 7 7

Toma e edición dixital de imaxe 9 9

total 20 16

CMIMS01 2º curso de Video disc-jockey e son

Materia n.º de horas
semanais 

Idioma no que se imparte

galego castelán

Animación musical en vivo 12 12

Animación visual en vivo 12 12

Control, edición e mestura de son 9 9

Empresa e iniciativa emprendedora 3 3

total 15 21

3. 4. Ensinanzas de persoas adultas.

Respecto da ensinanza de persoas adultas o citado decreto reza no seu 

Artigo 10º.- Ensinanzas de persoas adultas.

1. Nos niveis de ensinanzas de persoas adultas, cada centro educativo

garantirá que o desenvolvemento das ensinanzas asegure que o alumnado

acade a competencia lingüistíca propia do nivel nas dúas linguas oficiais.

2. A consellería competente en materia de educación establecerá un

plan específico destinado á nova poboación inmigrante que se está a asentar

en Galicia, que prevexa formación lingüística, coñecementos históricos e

socioculturais.

No IES Arcebispo  Xelmírez I impártense en réxime de ensinanza de

persoas adultas os dous niveis de Ensinanzas Básicas Iniciais, a  Educación

Secundaria  para Adultos,  nos niveis  I  e  II, dous bloques de bacharelato,  o

bacharelato  para  adultos  de  ciencias  e  tecnoloxía  e  o  bacharelato  de

humanidades e ciencias sociais, e o ciclo formativo de grao medio “vídeo disc-

jockey e son”.

Pasamos a referir o reparto horario de cada nivel e a lingua vehicular



que se empregará en cada materia e nivel.

 E.B.I. 

Nas  ensinanzas  básicas  iniciais  de  nivel  I  impartiranse  12  periodos

lectivos  semanais,  e  16  nas  E.B.I.  de  nivel  II,  quedando  a  distribución

lingüística das materias como vemos nesta táboa:

E.B.I. Nivel I

Ámbito de coñecemento Sesións semanais Lingua vehicular

Cálculo matemático 6 horas galego

lectoescritura 6 horas castelán

E.B.I. Nivel II

Ámbito de coñecemento Sesións semanais Distribución lingüística

Cálculo matemático 6 horas galego

lectoescritur
a

galego 2 horas galego

castelán 2 horas castelán

inglés 1 hora

Naturais e sociais 5 horas castelán

 E.S.A.

Ámbito de coñecemento Nivel I Nivel II Distribución
lingüística1º 2º 3º 4º

comunicación 6 h 6 h 4 h 4 h galeg
o

Lingua estranxeira 2 h 2 h 2 h 2 h

científico-tecnolóxico 8 h 8 h 8 h 8 h castelá
n

social 3 h 3 h 4 h 4 h galeg



o

Aplicacións multimedia 1 h 1 h 1 h 1 h galeg
o

titoría 1 h 1 h 1 h 1 h castelá
n

total 20 h 20 h 19 h 19 h

 Bacharelato para persoas adultas.- 

A continuación presentamos unha táboa na que incluímos as asignaturas que

se impartirán en lingua galega e en lingua castelá:

                1º de Bacharelato  (10 materias)
Modalidade de ciencias e tecnoloxía Modalidade de humanidades e C. sociais

castelán galego castelán galego
Materias comúns (3 sesións/semana) Materias comúns (3 sesións/semana)

Lingua esp. E lit. Lingua galega e lit. Lingua esp. E lit. Lingua galega e lit.
Educación física CMC Educación física CMC
Relixión/A.E. Filosofía e cidadanía Relixión/A.E. Filosofía e cidadanía
Propias da modalidade (4 sesións/semana) Propias da modalidade (4 sesións/semana)

Matemáticas I Hª. M.C. 
Bioloxía e xeoloxía Debuxo técnico I Economía Latín I
Tecnoloxía industrial Física e química Grego I Mat. Aplic.ás CC.SS I
Materias optativas comúns ás dúas modalidades (4 sesións/semana) – só poden escoller 16

Antropoloxía T.I.C.s

                2º de Bacharelato  (10 materias)
Modalidade de ciencias e tecnoloxía Modalidade de humanidades e C. sociais

castelán galego castelán galego
Materias comúns (3 sesións/semana) Materias comúns (3 sesións/semana)

Lingua esp. E lit. Lingua galega e lit. Lingua esp. E lit. Lingua galega e lit.
Historia de España Historia da filosofía Historia de España Historia da filosofía

Relixión/A.E. Relixión/A.E.
Propias da modalidade (4 sesións/semana) Propias da modalidade (4 sesións/semana)
Física Matemáticas II Xeografía
Bioloxía Debuxo técnico I Economía d empresa Latín II
Tecnoloxía  Industrial

II

Química Grego II Mat. Aplic.ás CC.SS II

Materias optativas comúns ás modalidades (4 sesións/semana) – só poden escoller 1
Xeog.. e hª de Galicia Me. Nu.

6 En 1º bacharelato para persoas adultas a oferta de optativas redúcese a 2 materias: Antropoloxía e 
T.I.C.s; en 2º de bacharelato a oferta amplíase a 4 optativas: xeografía e hª de Galicia, nétodos 
estadísticos numéricos, CC. Da terra e medioambiente, e literatura universal.



CC.  da  terra  e

medioambiente

Literatura universal

 P.C.P.I.

O IES Arcebispo Xelmírez I conta tamén co PCPI 2º común modalidade A, que

estructura o seu ensino en dous cuadrimestres. Pasamos a presentar nunha

táboa os distintos ámbitos de coñecemento e a distribución lingüística de cada

un deles: 

PCPI 2º común – modalidade A
Primeiro cuadrimestre sesións semanais distribución lingüística

Científico-matemático II 8 horas galego
Competencia comunicativa e

dixital II7

4 horas castelán

sociedade e cidadanía 4 horas castelán
formación complementaria de

acceso a ciclos

3 horas 50% en galego e castelán

segundo cuadrimestre sesións semanais distribución lingüística
Científico-tecnolóxico 8 horas galego

comunicación 4 horas castelán
social 4 horas castelán

3. 5. Ciclo formativo de grao medio “Laboratorio de imaxe”.

O Decreto 79/2010 di no artigo 9º,  respecto  da  formación profesional

específica, ensinanzas artísticas e deportivas.

5. 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 lingüistíca propia do nivel nas dúas linguas

oficiais.

6. En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o

vocabulario específico nas dúas linguas oficiais.

7  No ámbito de coñecemento “Competencia comunicativa e dixital II”, así como no de 
“Comunicación” , que se imparte no 2º cuadrimestre, resérvase un 20% das sesión totais á impartición
de idioma estranxeiro inglés.



No ciclo formativo de grao medio “Laboratorio de imaxe” establécese a

seguinte distribución lingüística curricular:

CM “LABORATORIO DE IMAXE”
Lingua galega Lingua española

Procesos da imaxe fotográfica FOL
Tratamento de imaxes fotográficas por 

procedementos dixitais

Administración xestión e comercialización na 

pequena empresa
Positivado, ampliación e rematados Revelado de soportes fotosensíbeis
FCT (Formación no Centro de Traballo), a lingua vehicular depende do propio centro de traballo 

onde se realicen as prácticas.

4.- Medidas de apoio e reforzo para garantir os obxectivos de

fomento do plurilingüismo

Cada curso escolar  tratamos 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.

Todos os anos organízanse actividades de Librofórum nas que o alumnado vai

lendo unha escolma de textos, nas diversas linguas que se imparten no

instituto. En  cursos  anteriores desenvolvéronse obradoiros  multilingüe-

plurilingües de teatro, nos que participaron os departamentos didácticos das

diferentes linguas impartidas no centro, ademais dos de Educación Física,

Plástica e Música. 

Ao mesmo tempo, desde o centro, impúlsase cada curso académico a

realización de intercambios lingüísticos con outras zonas xeográficas da

península como son o Bierzo, Cataluña, Cantabria, Euskadi, Castela, Valencia

ou Andalucía. Tamén se levan a cabo intercambios con países de diferente fala

á nosa como son Alemaña, Francia ou Portugal.



5.- Criterios para determinar a lingua predominante no contorno

Como xa sinalamos no punto “Contexto sociolingüístico do centro”  os

criterios para determinar a lingua predominante no contorno son os estudos

sociolingüísticos xerais realizados polo Servizo de Sociolingüística da Real

Academia Galega (Mapa Sociolingüístico Galego) ou o “Estudo-diagnóstico:

Situación da lingua galega no concello de Santiago de Compostela”, realizado

polo Concello. Porén, o inquérito realizado no mes de novembro a un número

significativo de alumnos/as do centro é o traballo en que se basean as

conclusións que adornan este proxecto lingüístico de centro; en efecto este

informe, que esixiu un esforzo moi xeneroso por parte do E.N.D.L., sitúanos

ante unha realidade clara, real, seria, e imposible de obviar. Estes datos son os

que nos serven de orientación para determinar a lingua predominante do

contorno no que se move o noso alumnado, e que xa quedou plasmado con

carácter incontestable no apartado 2.,  sección “A situación singular  do

alumnado do IES Arcebispo Xelmírez I”.
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6.1. Orixe do Currículo Integrado de Linguas

O  TTRATAMENTORATAMENTO I INTEGRADONTEGRADO  DEDE L LINGUASINGUAS é  unha  opción  organizativa  e

metodolóxica  con  presupostos  didácticos  comúns,  que  se  concreta  na

elaboración  dunha  programación  consensual  entre  as  diferentes  linguas

curriculares do centro. 

Este método comeza a tomar forma no mundo educativo cando en 1990 se

aproba a LOGSE e con ela  chega a xeneralización do ensino bilingüe nas

CCAA do Estado con linguas cooficiais. A súa base reside na constatación de

que as linguas son obxectos de ensino e aprendizaxe con máis aspectos en

común que singularidades que as afastan e diferencian entre si. 

En efecto, se as linguas son ferramentas de comunicación e representación,

temos  que  admitir  que  todas  comparten  as  mesmas  finalidades,  que  se

actualizan nos diferentes ámbitos de uso e que todas elas se concretan en

diferentes xéneros discursivos con determinadas características comúns.

Unha década máis tarde da aprobación da LOGSE, en 2001, nace o  Marco

Común Europeo de Referencia para as Linguas (en adiante MCERL), cuxo fin é

conseguir  unha  maior  unidade  entre  os  membros  da  Unión  Europea

fomentando o plurilingüismo mediante a aprendizaxe dunha maior variedade de

linguas europeas. 

O  MCERL,  co  gallo  de  explicar  o  concepto  de  plurilingüismo,  alude xa  á

necesidade dunha formulación integradora para a aprendizaxe de linguas:  “o

concepto de plurilingüismo foi adquirindo importancia no enfoque do Consello

de Europa sobre a aprendizaxe de linguas. O concepto de plurilingüismo é

diferente ao de multilingüismo. O multilingüismo é o coñecemento de varias

linguas ou a coexistencia de distintas linguas nunha sociedade determinada.

(...). Máis aló disto, o enfoque plurilingüe salienta o feito de que conforme se

expande a experiencia lingüística dun individuo nas contornas culturais dunha



lingua, desde a linguaxe familiar ata a da sociedade en xeral, e despois ata as

linguas doutros pobos (xa sexan aprendidas na escola ou na universidade, ou

por experiencia directa), o individuo non garda estas linguas e culturas en

compartimentos mentais estritamente separados, senón que desenvolve

unha  competencia  comunicativa á  que  contribúen  todos  os

coñecementos  e  as  experiencias  lingüísticas  e  na  que  as  linguas  se

relacionan entre si e interactúan.” 

Así  pois,  esta  metodoloxía  integradora  estendeuse  no  ámbito  do  ensino

avalado amplamente polas investigacións e avances sobre a aprendizaxe de

linguas estranxeiras, que ratifican as transferencias de aprendizaxes entre as

linguas  e  a  importancia  de  programar  simultaneamente  as  aprendizaxes

propiamente lingüísticas e as non lingüísticas.

6.2. Marco legal e concepto de competencias clave

O 9 de decembro de 2013 apróbase a Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da

Calidade Educativa, comunmente coñecida como LOMCE, pola que se rexe

actualmente o Sistema Educativo Español.

En  esta  lei  ratifícase  a  importancia  das  competencias  clave,  que  xa  se

incorporaran  na  lei  anterior,  a  LOE (2006),  como  enfoque  determinante  na

educación europea no actual contexto social.

Vencellada á LOMCE o Ministerio de Educación  publicou no BOE a  Orde

ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a

educación  secundaria  obrigatoria  e  o  bacharelato.  No  artigo  2  desta  Orde

enuméranse as sete competencias clave que o alumnado debe aprehender ao

longo da súa etapa de escolarización obrigatoria, a saber:



a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

c) Competencia dixital. 

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociais e cívicas.

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

g) Conciencia e expresións culturais.

No  artigo  6  da  LOMCE  as  competencias  clave  quedan  definidas  como

“capacidades para  aplicar  de  forma integrada os  contidos propios  de cada

ensino  e  etapa  educativa,  co  fin  de  lograr  a  realización  adecuada  de

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”.

Unha  competencia  é  un  desempeño.  Un  desempeño  supón  integrar

coñecementos,  destrezas  e  actitudes  e  aplicar  esa  integración  de  forma

práctica e creativa na execución dunha tarefa que debe ter unha relación clara

coa  vida.  Non  é  só  un  saber,  é  un  saber  aplicado  e  integrado.  As  tres

dimensións dunha competencia son a dimensión cognitiva (coñecementos), a

dimensión  instrumental  (destrezas)  e  a  dimensión  actitudinal  (actitudes  e

valores).

As competencias requiren unha aprendizaxe significativa, é dicir, vinculada a

un determinado contexto e unhas determinadas tarefas que as persoas terán

que  resolver  a  través  da  posta  en  práctica  de  coñecementos,  destrezas  e

actitudes. 

E  á  súa  vez,  unha  aprendizaxe  significativa  necesita  da  construción  dun

currículo  integrado,  no  que  a  través  das  diferentes  Unidades  Didácticas

Integradas se facilite a aprendizaxe das Competencias. 

Na xa mencionada Orde ECD/65/2015, no Anexo 1, aclárasenos en que 

consiste a competencia en comunicación lingüística:

“A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción 

comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo 



actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos e soportes [...] en  unha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de 

maneira individual ou colectiva. Para iso o individuo dispón do seu repertorio 

plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que 

experimenta ao longo da vida. As linguas que utiliza poden ter vías e tempos 

distintos de adquisición e constituír, por tanto, experiencias de aprendizaxe de 

lingua materna ou de linguas estranxeiras ou adicionais. Esta visión da 

competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais 

determinadas ofrece unha imaxe do individuo como axente comunicativo que 

produce, e non só recibe, mensaxes a través das linguas con distintas 

finalidades. Valorar a relevancia desta afirmación na toma de decisións 

educativas supón optar por metodoloxías activas de aprendizaxe (aprendizaxe 

baseada en tarefas e proxectos, en problemas, en retos, etcétera), xa sexan 

estas na lingua materna dos estudantes, nunha lingua adicional ou nunha 

lingua estranxeira, fronte a opcións metodolóxicas máis tradicionais.  

 [...] Esta competencia precisa da interacción de distintas destrezas8, xa que 

se produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes 

soportes. [...] Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 

dunha alfabetización máis complexa, recollida no concepto de alfabetizacións 

múltiples9, que permita ao individuo a súa participación como cidadán activo.  

[...]” 

Así pois, a  Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade

Educativa, ao declarar a competencia en comunicación lingüística como unha 

competencia clave, require dos centros educativos a programación conxunta 

das linguas presentes na escola a través dun Currículo Integrado de Linguas, 
8 Lectura, conversación, escritura, escoita.
9      Este proxecto pon no centro a lectura como ferramenta de aprendizaxe: "LER PARA APRENDER" (chave 
para o éxito académico e para a prevención do abandono escolar). Así mesmo, atende especialmente ás
novas alfabetizacións: saber utilizar de forma crítica e creativa os novos formatos, xa que todas estas 
actividades se amosan e consideran integradas como actividades de lectura.
A alfabetización é tamén dixital: Na era dixital a converxencia de medios potencia a lectura multimodal, 
fragmentaria e hipertextual, e favorece a escritura e a participación social, polo que calquera programa 
de lectura debe incorporar as alfabetizacións múltiples, segundo as Conclusións do Consello da Unión 
Europea de 19/12/2012.
 Por último, o proxecto quere crear comunidade, dar visibilidade a boas prácticas, en definitiva, mostrar 
modelos e propoñer exemplos.



así como o traballo colaborador do profesorado de linguas nun mesmo centro.

6.3. Que é o CIL?

Como xa dixemos,  o Currículo Integrado de Linguas supón a programación

conxunta  das  linguas  presentes  na  escola  e  o  traballo  colaborador  do

profesorado  de  linguas  nun  mesmo  centro.  O  obxectivo  é  potenciar  a

competencia comunicativa, tomando como eixo o intercambio de estratexias

que propician as distintas linguas e situacións comunicativas que teñen lugar

na aula.

O  currículo  integrado  de  linguas  supón  recoñecer  a  existencia  dunha

competencia global para a comunicación lingüística, máis aló das linguas nas

cales se exprese o individuo. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha

lingua  pode  permitir  a  comprensión  noutra  lingua,  as  estratexias  de

comprensión  lectora  desenvolvidas  nunha  lingua  poden  servir  para  outros

idiomas,  así  como o  coñecemento  de  certas  regras  de  cortesía  verbal  fan

presupoñer  que  outra  comunidade  de  falantes  tamén  terá  as  súas  propias

regras e pode ser importante coñecelas e respectalas. 

Evidentemente,  esta  competencia  global  móstrase  con  distintos  niveis  de

capacidade segundo as linguas, as situacións comunicativas e as actividades

nas cales  estea implicada unha persoa.  Así,  unha alumna de ESO poderá

escribir en galego unha carta formal dirixida á Concellaría de Mocidade do seu

Concello, mentres que quizais só poida escribir unha postal ás súas amigas e

amigos  en  inglés,  alemán,  francés  ou  portugués,  pero  as  dúas  actividades

poden estar  enmarcadas dentro  de  una mesma tarefa  que se  beneficia  do

traballo sobre o texto escrito, formal e informal, en ambas as linguas.

Neste  sentido,  o  currículo  integrado  das  linguas  baséase  nunha  idea

fundamental:  as  linguas  son  ferramentas  para  a  comunicación  e  a  súa

aprendizaxe e ensino reside na súa utilización para a comunicación.



Isto implica asumir que a actividade fundamental na aula é o desenvolvemento

de  actividades  comunicativas  de  produción  e  recepción  de  textos  orais  e

escritos,  pois  destas  depende  o  desenvolvemento  da  competencia  en

comunicación  lingüística  de  maneira  decisiva.  Fomentar  a  participación  do

alumnado en actividades comunicativas é a tarefa principal do profesorado de

linguas. 

Precisamente,  para  o  desenvolvemento  destas  actividades,  a  unidade

lingüística  central  é  o  texto  e,  por  tanto,  o  Currículo  integrado  de  Linguas

presupón un enfoque textual. Máis aló das semellanzas e as diferenzas entre

as  distintas  linguas,  en  todas  elas  se  empregan  unha  serie  de  textos  que

poderían servir  de elemento de unión para o CIL .  Ademais,  o  estudo dos

distintos  xéneros  discursivos,  unidos  a  situacións  comunicativas  e  culturais

determinadas, permite achegar ao estudante á realidade social das linguas. 

Por outra parte, o profesorado conta coa axuda de tres ámbitos importantes

para  o  desenvolvemento  da competencia  comunicativa:  a  reflexión  sobre  a

aprendizaxe,  a  reflexión  sobre  as  linguas  e  a  reflexión  sobre  os  aspectos

socioculturais  relacionados  coas  linguas.  Certamente,  estes  tres  elementos

permiten afianzar a competencia, revisar o uso comunicativo da lingua e situala

no seu contexto cultural; debemos ter en conta o seu valor como elementos de

apoio  ás  actividades  comunicativas,  aínda  que  sen  esquecer  que  son  as

actividades comunicativas o eixo da aprendizaxe de linguas –e non a análise

lingüística dun enunciado máis ou menos elaborado. A análise lingüística ten

sentido fundamentalmente como axuda á produción ou a recepción de textos

máis que como fin en si mesmo. 



6.4. Currículo Integrado de Linguas no IES Arcebispo Xelmírez I

Durante o curso 2017-2018, no IES Arcebispo Xelmírez I puxemos en marcha

un  proxecto  de  coordinación,  cuxo obxectivo  era  desestancar  os

departamentos das dúas grandes áreas do centro, a de humanidades, e a de

ciencias, coa intención de coordinar os bloques de contidos de cada materia

por cursos, optimizar o tempo adicado a cada materia e mellorar o rendemento

do alumnado.

Dentro da coordinadora de humanidades, os xefes e xefas dos departamentos

de  linguas  e  do  equipo  de  dinamización  da  lingua,  puxémonos  a  traballar

conxuntamente no tratamento integrado de linguas. No noso centro impártense

clases de alemán, francés, inglés e portugués como linguas estranxeiras, e,

naturalmente, tamén clases de lingua e literatura española e galega.

Do traballo coordenado dos profesionais nomeados resultou este documento.

Como xa explicamos, a competencia en comunicación lingüística, procedente

da recomendación do Parlamento Europeo e presente no currículo da LOMCE

como  unha  competencia  clave,  indícanos  que  a  finalidade  do  ensino-

aprendizaxe das linguas é a mellora dos usos lingüísticos do alumnado. 

Esta  afirmación  esixe  que  o  profesorado  de  linguas  comparta  un  enfoque

metodolóxico; pero non calquera metodoloxía é válida,  senón que debemos

poñer  en  práctica  unha  opción  organizativa  e  metodolóxica  baseada  no

enfoque  comunicativo  da  ensinanza  e  aprendizaxe  das  linguas.  Todo  o

profesorado debe compartir uns presupostos didácticos comúns, concretados

nunha programación consensual.

Mais a idea de traballar todas as linguas  partindo dun currículo común e cunha

mesma metodoloxía na que o eixo sexa o enfoque comunicativo resulta tan

lóxica e interesante como difícil  de poñer en práctica. Cada departamento e

cada  docente  acostuma  a  traballar  de  xeito  distinto,  emprega  diferentes



terminoloxías en función do libro de texto escollido e/ou da formación particular

do docente, e está, ademais, limitado pola programación didáctica da propia

materia, que non sempre prima o enfoque comunicativo. Todo isto propicia que,

lonxe de sacar á superficie as características comúns das linguas, afloren as

súas diferenzas, e que o alumnado entenda que os coñecementos lingüísticos

que vai  atesourando non son permeables;  precisamente o contrario do que

queremos conseguir con este traballo.

Así pois, os departamentos de linguas do IES Arcebispo Xelmírez I decidimos

emprender un camiño de traballo coordinado, buscando estratexias e criterios

comúns,  e  alcanzando  unha   serie  de  acordos  arredor  da  ensinanza-

aprendizaxe das linguas do centro. 

Moitas poden ser as traxectorias dun traballo como este, unhas máis acertadas

ca outras, pero o importante é comezar a traballar xuntos nun proxecto común

de anovamento metodolóxico.

6.5. Acordos acadados

  Para levar a cabo esta proposta partimos dun acordo común nos seguintes

supostos:

➢ O eixo deste traballo de integración son as dúas linguas vehiculares: o

galego e o castelán.

➢ O  obxectivo  é  o  desenvolvemento  integral  da  competencia  en

comunicación lingüística dos estudantes.

➢ O ensino das linguas española e galega debe estar presidido por un

enfoque comunicativo como se recomenda para as linguas estranxeiras.

➢ O obxecto último da actividade en educación lingüística é o texto oral

e/ou  escrito  (todas as linguas poden articularse en tipos de textos e

discursos: en todas elas pode compoñerse un relato biográfico, unha



crónica deportiva, unha entrevista oral ou unha mensaxe electrónica). 

➢ Os niveis de competencia nas distintas linguas non son os mesmos por

tanto os modelos textuais estarán adaptados aos devanditos niveis (o

nivel de competencia en lingua materna é máis alto). 

➢ A elección dun eixo temático común para os mesmos xéneros textuais

(pensando en incluír contidos doutras disciplinas).

➢ Compartir unha metodoloxía de ensino único que preste máis atención á

mensaxe  que  á  forma,  polo  que  desde  esta  concepción  a  teoría

lingüística,  o  coñecemento  explícito  da  lingua  e  a  reflexión  sobre  a

linguaxe só teñen sentido en relación con actividades de recepción e

produción textual. 

6.5.1. Un enfoque comunicativo

Para que o ensino e a aprendizaxe de linguas sexa integrador e coherente,

debe estar relacionado cunha visión moi  xeral  do uso e da aprendizaxe de

linguas. 

O  enfoque  adoptado  centrarase  pois  na  acción:  debemos  considerar  aos

alumnos e alumnas como membros dunha sociedade que ten tarefas que levar

a cabo nunha serie de circunstancias, nun contorno específico e dentro dun

campo de acción concreto. Aínda que os actos de fala se dan en actividades de

lingua, estas actividades forman parte dun contexto social máis amplo. 

Así pois comezaremos cada unidade propoñendo unha tarefa que os alumnos

e  alumnas  deben  realizar,  individualmente  ou  en  grupo,  empregando

estratexicamente as súas competencias específicas. 

O enfoque baseado na acción, polo tanto, ten en conta os recursos cognitivos,

emocionais  e  volitivos,  así  como  outras  capacidades  específicas  que  cada

estudante considere oportuno aplicar para a resolución do traballo.



6.5.2. Liñas metodolóxicas

Remitímonos ao exposto no anexo II do DECRETO 133/2007, do 5 de xullo,

polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria

na Comunidade Autónoma de Galicia:

“As liñas metodolóxicas xerais que se extraen de todo o anterior deberán: 

➢ Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal. 

➢ Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas. 

➢ Fomentar a formulación de hipóteses. 

➢ Buscar, seleccionar e tratar a información. 

➢ Fomentar a confrontación clara, respectuosa dela 

➢ Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización. 

➢ Elaborar  percorridos  ordenados,  lóxicos  desde  a  formulación  de
hipóteses á comprobación dos resultados. 

➢ Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 

➢ Comprobar noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo. 

➢ Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. “

6.5.3. Terminoloxía común para todas as materias de linguas.  Acordamos

empregar a terminoloxía acuñada pola USC e polo ILG:



Terminoloxía da análise sintáctica

Modelo da escola funcionalista da USC Equivalencia con outros modelos

• FRASE • SINTAGMA 
• GRUPO

• DETERMINANTE • DETERMINANTE

• ADXECTIVO DETERMINATIVO

• ACTUALIZADOR

• NOMINAL • NOMINAL

• NÚCLEO • NÚCLEO

• MODIFICADOR • COMPLEMENTO DO NOME

• RELATOR • ENLACE

• TERMO • TERMO

• CLÁUSULA

C. SIMPLE

C. COMPLEXA

C. COMPOSTA

COPULATIVA

DISXUNTIVA

DISTRIBUTIVA

EXPLICATIVA

• ORACIÓN /PROPOSICIÓN SIMPLE

• ORACIÓN / PROPOSICIÓN SUBORDINADA

• ORACIÓN / PROPOSICIÓN COMPOSTA 
POR COORDINACIÓN

• ORACIÓN BIPOLAR 

• ADVERSATIVA

• CAUSAL

• COMPARATIVA

• CONCESIVA

• CONDICIONAL

• CONSECUTIVA

• ORACIÓN / PROPOSICIÓN COMPOSTA 
POR SUBORDINACIÓN



Funcións sintácticas

Modelo da escola funcionalista da
USC

Equivalencia con outros modelos

• SUXEITO • SUXEITO

• PREDICADO • PREDICADO

• ATRIBUTO • ATRIBUTO

• PREDICATIVO • PREDICATIVO

• COMPLEMENTO AXENTE • COMPLEMENTO AXENTE

• COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL • COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

• COMPLEMENTO DIRECTO • OBXECTO DIRECTO

• COMPLEMENTO INDIRECTO • OBXECTO INDIRECTO

• SUPLEMENTO

• COMPLEMENTO PREPOSICIONAL

• COMPLEMENTO DE RÉXIME



6.5.4 . Pautas para a presentación de traballos

6.5.4.1. Traballos entregados escritos a man

➢ Os traballos que se entreguen ao docente e que estean feitos a man,

estarán escritos con bolígrafo negro ou azul.

➢ Os  traballos  incluirán  a  seguinte  información:  título  do  exercicio

presentado, nome completo e curso do alumno/a e materia para a que

se realiza.

➢ O traballo debe contar cun índice.

➢ Deixaranse marxes de 3  cm.  En todas as  páxinas do exercicio,  que

ademais teñen que estar numeradas.

➢ Ao comezo de cada parágrafo hai que sangrar a liña.

➢ Son  aconsellables  o  coidado  da  caligrafía,  a  limpeza  e  unha  boa

presentación.

➢ As follas deben ir unidas.

6.5.4.2. Traballos entregados escritos no ordenador

Contarán cos seguintes apartados e informacións:

➢ Portada, que conteña o título da obra no centro, e o nome e curso do

alumno/a na marxe inferior dereita.

➢ Índice.

➢ As distintas páxinas irán numeradas desde o índice, escritas por unha

cara e respectando as marxes (3 cm para as marxes laterais e 2,5 cm

para as marxes inferior e superior).

➢ A tipografía déixase a escolla do alumnado, tendo en conta que as máis

habituais son a Calibri e a Arial. O tamaño da fonte será 12 para o texto,

14/16 para os subtítulos e 18 para o título.

➢ Limiar. Despois do índice, debe realizarse unha breve introdución que



sirva de xustificación e presentación do traballo.

➢ Conclusión. Ao final redactarase un breve texto que recolla a idea ou

resultado ao que se chegou mediante a realización do traballo.

➢ Bibliografía. Deben enumerarse as fontes ás que se acudiu para obter

información, citándoas da seguinte maneira: 

APELIDO, Nome, Título, Editorial. 

Se a información se obtivo a través da Internet, poñerase a dirección da

páxina visitada.

➢ Citas.  As  frases  ou  parágrafos  citados  deberán  ir  entre  aspas  e  en

cursiva e sempre se indicará a súa procedencia.

➢ Encadernación. As partes do traballado estarán unidas por grampas ou

unha espiral.

➢ Os  prazos  de  entrega  marcados  polo  docente  son  de  obrigado

cumprimento.

6.5.5. Presentación nas probas escritas.

➢ Os exames faranse sempre a bolígrafo, azul ou negro.

➢ Deixaranse  marxes  nos  folios  do  exame,  para  facilitar  as  tarefas  de
corrección.

➢ Evitaranse as tachas.

➢ É obrigatorio sangrar os parágrafos.

➢ As páxinas do exame irán numeradas e todas deben levar o nome do

alumno/a.

➢ Na medida do posible coidarase a caligrafía, a orde e a limpeza. Unha

vez contestada unha pregunta, se se quere aportar máis información,

empregarase o mesmo mecanismo das notas a rodapé: colocarase un

asterisco (*) na pregunta que queremos continuar e a información nova

poñerase  nun  folio  aparte,  ao  final  do  exame.  No  caso  de  que  isto



suceda con máis dunha pregunta, os asteriscos irán numerados (*1, *2)

para facilitar a tarefa do corrector.

6.6. 1º ciclo da ESO, contidos básicos  
O  esquema  que  presentamos  a  continuación  reflicte  os  contidos  básicos

esixibles para que o alumnado supere o primeiro ciclo da ESO, e é resultado do

acordo ao que chegamos os docentes que redactamos este traballo.

Bloque 1.- Obxectivos comunicativos 

 Bloque 2.- Contidos lingüísticos:

Bloque 3.- Obxectivos literarios:

Destrezas básicas da
Competencia 
comunicativa

Comunicación
 escrita 

Falar

escoitar
Comunicación 
oral 

Ler

escribir

Presentación
Exposición
Debate

Tipos de textos
Modalidades textuais
(narración, diálogo, 
texto argumentativo...)

Distinguir os niveis 
de análise lingüística

Análise morfolóxica

Análise sintáctica

Análise semántica

Análise fonética

Tipos e categorías gramaticais

Funcións sintácticas e oración simple:
Complementos básicos do verbo.

Contidos literarios básicos

Xéneros literarios.

Que é a arte? E a literatura? 
Que converte un texto escrito en arte?

Comentario de texto.



6.7. Reparto de contidos para o 1º ciclo da ESO.

6.7.1. BLOQUE 1. A COMPETENCIA COMUNICATIVA:  OBXECTIVOS INTEGRADOS PARA

TODAS AS LINGUAS

6.7.1.1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

Escoitar: 

Escoita  activa  e  observación  das  normas  básicas  que  favorecen  a

comunicación.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  en

relación co ámbito de uso: ámbito persoal, académico/escolar e ámbito social.

Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  en  relación  coa

finalidade que perseguen: textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos

e textos argumentativos.

O diálogo. 

Observación,  reflexión,  comprensión  e  valoración  do  sentido  global  dos

debates, coloquios e conversacións espontáneas, da intención comunicativa de

cada interlocutor e aplicación das normas básicas que os regulan. 

Falar: 

Coñecemento  e  uso  progresivamente  autónomo  das  estratexias  necesarias

para a produción e avaliación de textos orais. Aspectos verbais e non verbais. 

Coñecemento,  uso  e  aplicación  das  estratexias  necesarias  para  falar  en

público:  planificación  do  discurso,  prácticas  orais  formais  e  informais  e

avaliación progresiva.

Participación en debates, coloquios e conversacións espontáneas observando

e respectando as normas básicas de interacción, intervención e cortesía que

regulan estas prácticas orais.

Creación de textos orais  e  audiovisuais que reproduzan situacións reais  ou

imaxinarias de comunicación. 



6.7.1.2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR

Ler: 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias necesarias para a comprensión

de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos escritos de ámbito

persoal,  académico/escolar  e  ámbito  social.  Lectura,  comprensión  e

interpretación  de  textos  narrativos,  descritivos,  instrutivos,  expositivos,

argumentativos e dialogados. 

Actitude  progresivamente  crítica  e  reflexiva  ante  a  lectura  organizando

razoadamente as ideas e expoñéndoas e respectando as ideas dos demais. 

Utilización progresivamente autónoma dos dicionarios, das bibliotecas e das

Tecnoloxías da Información e a Comunicación como fonte de obtención de

información. 

Educación para o uso, o tratamento e a produción de información.

Escribir: 

Coñecemento  e  uso das técnicas e estratexias  para  a  produción  de textos

escritos:  planificación,  obtención  de  datos,  organización  da  información,

redacción e revisión do texto. A escritura como proceso. Escritura de textos

relacionados co ámbito persoal, académico/escolar e social. 

Escritura  de  textos  narrativos,  descritivos,  instrutivos,  expositivos  e

argumentativos e dialogados. Interese crecente pola composición escrita como

fonte de información e aprendizaxe e como forma de comunicar sentimentos,

experiencias, coñecementos e emocións. 



6.7.2. BLOQUE 2. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS BÁSICOS.  SECUENCIA POR CURSOS E

TRIMESTRES:

6.7.2.1. CONTIDOS PARA O 1º CURSO DE ESO.10

Contidos lingüísticos para lingua galega e

lingua española. 

Contidos  lingüísticos  para  as  linguas

modernas:  inglés,  francés,  alemán  e

portugués. 

1º trimestre

➢ O proceso da comunicación

➢ Tipos  e  categorías  gramaticais:  o

substantivo, o adxectivo.

➢ Alfabeto: letras e dígrafos.

➢ A acentuación: regras xerais.

➢ O ditongo, o tritongo e o hiato.

1º trimestre

➢ O alfabeto.

➢ A entoación da cláusula enunciativa.

➢ Verbos regulares.

➢ A  conxugación  dos  verbos  máis

frecuentes.

➢ Pronomes interrogativos e estrutura

da cláusula simple.

➢ Os pronomes persoais

➢ As preposicións I.

➢ Entoación da cláusula interrogativa.

2º trimestre

➢ O pronome persoal e o determinante.

➢ O  verbo: formas  persoais  e

impersoais; morfoloxía verbal, verbos

regulares  e irregulares  e  a  súa

conxugación;  locucións  e  perífrases

verbais; a concordancia.

➢ Funcións  sintácticas  e  cláusula

simple:  complementos  básicos  do

verbo.

➢ A acentuación diacrítica.

➢ A puntuación I.

➢ A derivación.

2º trimestre

➢ Artigo determinado e indeterminado.

➢ A negación I. Estrutura da cláusula

simple.

➢ Palabras compostas.

➢ Formas  verbais  para  expresar

accións no presente.

➢ O adxectivo cualificativo.

➢ Os posesivos I

3º trimestre

➢ As palabras invariables: os adverbios

e a súa clasificación, as conxuncións

e as preposicións.

3º trimestre

➢ A negación II

➢ Locucións  verbais  (en  inglés  -ing),

perífrases, etc. propias do idioma en

10 Código de cor: suliñamos en verde os contidos os contidos comúns presentados no mesmo trimestre. 
Suliñamos en amarelo os contidos comúns que se encontran en distintos trimestres.



➢ Os pronomes: demostrativo, posesivo,

identificador,  cuantificador,  numeral,

relativo, interrogativo e exclamativo.

➢ Ortografía: uso de b e v,  h,  x e s.

➢ A puntuación II.

➢ Vulgarismos,  préstamos  e

tecnicismos.

presente. 

➢ Tipos  de  verbos:  regulares,

irregulares,  verbos  separables,

phrasal verbs, etc.

➢ Adverbios de frecuencia.

➢ Preposicións de lugar.

➢ Verbos transitivos  e  complementos

en acusativo.

6.7.2.2. CONTIDOS PARA O 2º CURSO DE ESO

Contidos lingüísticos para lingua galega e

lingua española. 

Contidos  lingüísticos  para  as  linguas

modernas:  inglés,  francés,  alemán  e

portugués. 2º ES

1º trimestre

➢ A lingua e a súa organización

➢ As unidades da lingua.

➢ Clases de palabras.

➢ Que  é  unha  frase  en  sintaxe?

Función, clasificación e estrutura  das

frases.

➢ A  oración:  modalidade  básica

oracional  e  estrutura  básica  da

oración.

➢ O  predicado:  núcleo  do  predicado,

formas verbais flexionadas, perífrases

verbais e construción pasiva.

➢ Relacións  semánticas:  sinonimia,

antonimia, monosemia e polisemia.

➢ Regras ortográficas e de acentuación

xerais.

1º trimestre

➢ Colocación  dos  complementos  na

cláusula simple.

➢ Verbos irregulares.

➢ Expresións  fixas  concretadas  en

distintas  situacións;  os  xiros

idiomáticos.

➢ A flexión do adxectivo.

➢ Oración bipolar: as comparativas.

➢ O modo imperativo.

➢ Adverbios de lugar.

➢ Preposicións e o CCL.

2º trimestre

➢ O Suxeito. Tipos de suxeito.

➢ Cláusulas atributivas e predicativas.

➢ O  atributo  e  o  complemento

predicativo.

➢ Os  complementos  do  verbo:  o

2º trimestre

➢ Perífrases  verbais  (1),  verbos

modais, etc, propios de cada idioma,

e a súa posición na cláusula.

➢ Pronomes átonos.

➢ Introdución  ao  pretérito:  verbos



complemento  directo  e  o

complemento indirecto.

➢ Relacións semánticas: homonimia.

➢ Fenómenos  léxicos:  neoloxismos,

barbarismos,  vulgarismos  e

dialectalismos.

➢ Os signos de puntuación.

ser/estar, ter/haber.

➢ O  complemento  circunstancial  de

tempo:  datas,  partes  do  día,

estacións do ano, meses, etc.

➢ As  preposicións  de  lugar  e  o  seu

comportamento  sintáctico  e

gramatical.

➢ Repaso  da  estrutura  da  cláusula

simple.

3º trimestre

➢ Cláusulas transitivas e intransitivas.

➢ Cláusulas con verbo pronominal.

➢ Análise  da  cláusula  simple  e

clasificación  segundo a natureza do

verbo.

➢ As  cláusulas  simples,  complexas  e

compostas.

➢ Tipos de significado: recto e figurado,

denotativo e connotativo.

➢ Palabras tabú e eufemismos.

➢ Xiros idiomáticos.

➢ Regras  de  ortografía:  os  grupos

consonánticos, o x, r  e rr, -d e -z , m

e n.

3º trimestre

➢ Perífrases verbais (2)

➢ Preposicións de lugar.

➢ A oración bipolar: as consecutivas e

os seus nexos e sintaxe.

➢ Cláusulas  compostas  e  os  seus

conectores. 

➢ Pronomes átonos (continuación) e a

súa  colocación  na  cláusula  e  a

oración.

➢ Adverbios de frecuencia.

6.7.3.  BLOQUE 3.  CONTIDOS LITERARIOS E CULTURAIS COMÚNS A TODAS AS

LINGUAS:

6.7.3.1. Contidos para o 1º curso da ESO

➢ Que é a literatura? E a arte? Que converte un texto en arte?

➢ Os xéneros literarios: o xénero lírico, o narrativo e o dramático. A BD.

➢ O comentario e análise de texto.

6.7.3.2. Contidos para o 2º curso da ESO

➢ Características dun texto literario.



➢ A linguaxe literaria:  connotación  e  denotación,  realidade  e  ficción  na

literatura.

➢ Os xéneros literarios e os seus subxéneros en verso e en prosa. 

➢ O comentario de texto.

6.7.4. EXEMPLO DUNHA UDI, UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA, NO CONTEXTO DO 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I CIRCUNSCRITA AO ÁMBITO DA ENSINANZA-APRENDIZAXE 

DE LINGUAS.

Área Nº da unidade Título da UDI

Lingua galega, española e alemá de 2º de

ESO

... “Herta Müller e a paisaxe dos 

desposuídos”

Temporalización: 1º trimestre do curso Nº de sesións prevista: 4 sesións

Introdución/presentación:

Desde as aulas de alemán, achegaremos ao alumnado a figura de Herta Müller e a súa poesía-collage. 

Leremos en alemán a súa biografía (por medio textos adaptados e aclarando cada concepto), para entender o 

motor que impulsa a súa poesía. 

Finalmente reproduciremos a estratexia da autora e realizaremos un poema-collage.

Concreción curricular11 CCL  CM+CCT  CD CAA CSC CIEE CEC

+ + + + + +

Contidos asociados: 

➢ Historia e xeografía da Europa do século XX.

➢ Romanía e o réxime autocrático de Nicolae Ceau escu.ș

➢ Biografía da autora, merecedora do premio Nobel de literatura en 2009, Herta Müller.

Obxectivos da área para a etapa:

➢ Presentación dun traballo en equipo.

➢ Identificación dun texto poético.

➢ Identificación dos complementos básicos do verbo.

➢ Identificación dun texto literario como arte.

➢ Comentario de texto.

Transposición didáctica

Tarefas e actividades Escenarios, metodoloxía e recursos

Ler e escoitar textos relacionados coa poesía de Partimos de textos reais, poemas-collage, explicados na 

11Comunicación lingüística; Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; 

Competencia dixital; Aprender a aprender; Competencias sociais e cívicas; Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; Conciencia e expresións culturais.



Herta Müller.

Recortar palabras de revistas e xornais e 

clasificalas atendendo ás clases de palabras.

Confeccionar un poema-collage, seguindo o 

modelo da autora romanesa.

clase. 

O alumnado ten que recortar palabras a pracer e traelas 

para confeccionar o collage, xunto co material preciso para 

a tarefa. 

As tarefas de selección de palabras e redacción dos 

poemas estarán divididas entre o alumnado.

Valoración do aprendido

Indicadores (rúbricas)

Instrumentos de avaliación

Observación

directa

Proba

escrita

Proba oral Caderno de

clase.

➢ Comprende o sentido global de textos 

orais propios do ámbito persoal, escolar 

e social, identificando a estrutura, a 

información relevante e a intención 

comunicativa.

x x

➢ Retén información relevante e extrae 

información concreta.

x x x

➢ Segue e interpreta instrucións orais. x x

➢ Comprende o sentido global de textos 

orais, identificando a información 

relevante.

x x x

➢ Emprega progresivamente os 

instrumentos adecuados para identificar 

o significado de palabras e enunciados 

descoñecidos. 

x x x

➢ Recoñece o proceso de produción de 

discursos orais valorando la claridade 

expositiva, a adecuación, a coherencia e 

a cohesión dos contidos.

x

➢ Recoñece a importancia dos aspectos da

linguaxe non verbal.

x x

➢ Recoñece erros de produción oral propia

e allea, e propón solucións para 

melloralo. 

x

➢ Realiza presentacións orais. x

➢ Realiza intervencións non planificadas 

dentro del aula.

x x



➢ Incorpora palabras propias do nivel 

formal na práctica oral propia.

x x

➢ Pronuncia con corrección e claridade. x x

➢ Respecta as normas de cortesía que 

deben dirixir as conversas, axustándose 

a quenda de palabra. 

x x

➢ Comprende o significado das palabras 

propias do nivel formal da lingua, e 

incorpóraas ao seu repertorio léxico.

x x x x

➢ Relaciona a información explícita e 

implícita dun texto e pona en relación co 

contexto.

x x x x

➢ Deduce a idea principal do texto e 

recoñece as ideas secundarias.

x x x

➢ Realiza hipóteses sobre o sentido dunha 

frase ou texto que conteña diferentes 

matices.

x

➢ Utiliza de xeito autónomo diversas fontes

de información, integrando os 

coñecementos adquiridos.

x x

➢ Coñece o funcionamento de bibliotecas 

físicas e dixitais.

x x

➢ Escribe textos usando o rexistro 

adecuado, respectando as normas 

gramaticais e ortográficas.

x x

➢ Escribe textos propios do ámbito persoal 

e familiar, escolar e social, imitando 

textos modelo.

x x



Dominar os niveis 
de análise lingüística, 

principalmente a 
morfolóxica e a sintáctica

Análise sintáctica

Análise semántica

Tipos de frases.
Análise sintáctica da cláusula simple
Sintaxe da cláusula complexa 
Sintaxe da cláusula composta.
Análise e tipos de oracións bipolares.        

Contidos literarios

Características dos textos literarios

Variedade dos xéneros literarios

Comentario de texto.

Clasificación de palabras
e as súas categorías.

6.8. Segundo ciclo da ESO, contidos básicos

O  esquema  que  presentamos  a  continuación  reflicte  os  contidos  básicos

esixibles para que o alumnado supere o segundo ciclo da ESO, e é resultado

do acordo ao que chegamos os docentes que redactamos este traballo.

Bloque 1. Obxectivos comunicativos

Bloque 2. Contidos lingüísticos

Bloque 3.- Obxectivos literarios:

Destrezas básicas da
competencia 
comunicativa

Comunicación
 escrita 

Falar

escoitar
Comunicación 

oral 

Ler

escribir

Dominio dos tipos de
 textos aprendidos:
 narrativos, descritivos
Instrutivos, expositivos e 
argumentativos

Uso autónomo das estratexias
necesarias para falar en público: 

exposición, planificación do
 discurso. Dominio sobre a

práctica oral formal e informal.

Análise morfolóxica
Mecanismos morfolóxicos da
formación de palabras.

Idade Media, Renacemento,
Barroco, A Ilustración,
Características socioculturais, 
obras e autores máis salientables

O Romanticismo, o Realismo.
O século XX e a literatura de
Pre- e posguerra.
Características sociculturais, 
Obras e autores máis salientables.



6.9. Reparto de contidos para o 2º ciclo da ESO

9.1. BLOQUE 1.  A  COMPETENCIA COMUNICATIVA:  OBXECTIVOS INTEGRADOS PARA

TODAS AS LINGUAS

9.1.1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

Escoitar: 

Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito

de uso: ámbito persoal, académico/escolar, ámbito social e ámbito laboral.

Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  en  relación  coa

finalidade que perseguen: textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos

e textos argumentativos. O diálogo. 

Observación,  reflexión,  comprensión  e  valoración  do  sentido  global  dos

debates, coloquios e conversacións espontáneas, da intención comunicativa de

cada interlocutor e aplicación das normas básicas que os regulan. 

Falar: 

Coñecemento  e  uso  progresivamente  autónomo  das  estratexias  necesarias

para a produción e avaliación de textos orais. 

Coñecemento,  uso  e  aplicación  das  estratexias  necesarias  para  falar  en

público:  planificación  do  discurso,  prácticas  orais  formais  e  informais  e

avaliación progresiva .

Participación en debates, coloquios e conversacións espontáneas observando

e respectando as normas básicas de interacción, intervención e cortesía que

regulan estas prácticas orais.

Coñecemento,  comparación,  uso  e  valoración  das  normas  de  cortesía  da

comunicación  oral  que  regulan  as  conversacións  espontáneas  e  outras

prácticas discursivas orais propias dos medios de comunicación. 



6.9.1.2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR

Ler: 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias necesarias para a comprensión

de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos escritos de ámbito

persoal, académico/escolar, social e laboral. 

Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descritivos,

instructivos, expositivos e textos argumentativos e dialogados. 

Actitude  progresivamente  crítica  e  reflexiva  ante  a  lectura  organizando

razoadamente as ideas e expoñéndoas e respectando as ideas dos demais. 

Utilización progresivamente autónoma dos dicionarios, das bibliotecas e das

Tecnoloxías da Información e a Comunicación como fonte de obtención de

información. 

Escribir: 

Coñecemento  e  uso das técnicas e estratexias  para  a  produción  de textos

escritos:  planificación,  obtención  de  datos,  organización  da  información,

redacción e revisión do texto.

A escritura como proceso. 

Escritura de textos relacionados co ámbito persoal, académico/escolar e social.

Escritura  de  textos  narrativos,  descritivos,  instrutivos,  expositivos,

argumentativos e dialogados. Interese crecente pola composición escrita como

fonte de información e aprendizaxe e como forma de comunicar sentimentos,

experiencias,  coñecementos  e  emocións  e  como  ferramenta  de

enriquecemento persoal e laboral.



6.9.2.  BLOQUE 2. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS BÁSICOS.  SECUENCIA POR CURSOS E

TRIMESTRES.

9.2.1. 3º ESO OU 1º CURSO DO 2º CICLO DA ESO.

Contidos lingüísticos para lingua galega e lingua

española. 
Contidos lingüísticos  para  as  linguas  modernas:

inglés, francés, alemán e portugués. 

1º trimestre

• A formación das linguas peninsulares

• Linguas en contacto. O bilingüismo.

• Adecuación, coherencia e cohesión textual.

• O sistema vocálico e consonántico.

• Clases de palabras segundo a morfoloxía.

• Morfoloxía  e  funcións  do  substantivo  e  o

adxectivo.

1º trimestre

• O pasado: pretérito perfecto e pasado simple.

• Reflexión sobre a gramática: 

      - Os verbos auxiliares.

      - Os verbos regulares

      - Os verbos irregulares

• Adverbios e expresións de frecuencia.

• O pasado: pretérito perfecto e pasado simple.

• Os verbos de réxime (con dativo, con 

preposición)

• As cláusulas compostas.

• Vocabulario:  relacións  semánticas;  vocabulario  referente  á  saúde  e  a  sanidade  e  ao  tempo

meteorolóxico.

2º trimestre

• O proceso de substitución lingüística.

• Etapas da historia  social  da lingua galega e

española.

• Mecanismos  de  cohesión  textual:  a

puntuación.

• Os grupos consonánticos. 

• Ditongo, tritongo e hiato.

• Morfoloxía  e  funcións  dos  determinantes,  os

pronomes persoais e o verbo.

2º trimestre

• Formas verbais (verbos modais, perífrases, 

etc..) que expresen recomendación, obriga 

e/ou necesidade, prohibición, permiso e 

capacidade/habilidade. En pasado e en 

presente.

• O comparativo e o superlativo: oracións 

comparativas.

• Os ordinais como adxectivos.

• Adxectivos e a súa concordancia.

• Os demostrativos.

• As cláusulas complexas.

• Vocabulario: as árbores, o libro e as bibliotecas e as novas tecnoloxías.

3º trimestre

• Linguas  en  contacto:  procesos  de

3º Trimestre

• Formas verbais, perífrases, etc. Que 



normalización  das  linguas.  Alternancia  e

mestura de códigos.

• A variación lingüística: niveis e rexistros.

• Os conectores textuais. 

• A linguaxe non sexista.

• Regras  de  acentuación.  Acentuación

diacrítica. A diérese.

• Verbo: formas nominais e perífrases verbais.

• Preposicións e adverbios.

• Conxuncións e interxeccións.

posibiliten nos distintos idiomas pedir nun 

local.

• Adxectivos en función predicativa.

• A función adxectiva do participio.

• Preposicións de lugar “en donde" e “a donde”

• Verbos que expresan posición, nos distintos 

tempos estudados.

• CCL “en donde” e “a donde”

• Vocabulario: fauna mariña, os sentidos e as accións, as vacacións.

6.8.2.2. 4º ESO OU 2º CURSO DO 2º CICLO DA ESO

Contidos lingüísticos para lingua galega e lingua

española. 

Contidos  lingüísticos  para  as  linguas  modernas:

inglés, francés, alemán e portugués. 

1º trimestre

• Hª social da lingua do século XX ata hoxe.

• Os textos xornalísticos:  de opinión,  a prensa

dixital, os blogs e redes sociais.

• Redacción:  orde  dos  elementos  e  intención

comunicativa: denotación e connotación.

• Sintaxe: unidades e funcións.

• A frase.

• Cláusulas e oracións

• A puntuación. Uso das maiúsculas.

1º trimestre

• Expresións verbais, perífrases e verbos 

modais que expresen un requerimento ou 

sirvan para dar un consello.

• Verbos e pronomes reflexivos

• Os elementos conectores nunha historia.

• O pretérito imperfecto nas perífrases verbais.

• O condicional: tipos e oración bipolar

2º trimestre

• Situación e planificación lingüística no Estado

Español.

• Sintaxe:  Suxeito  e  predicado;  CD,  CI  e

Caxente.

2º trimestre

• Oracións bipolares finais.

• Oracións interrogativas finais.

• Conectores adversativos.

• Preposicións de tempo (repetición).



• Abreviaturas, siglas, acrónimos e símbolos. 

• Por que, porque, por qué, porqué.

• Vocabulario: a casa e os utensilios de cociña,

a xustiza e a descrición do carácter.

• As oracións impersoais e os verbos 

meteorolóxicos.

• Adverbios de frecuencia.

• A conxunción adversativa “non só... senón 

tamén...”

3º trimestre

• Variación interna das linguas.

• Elaboración e función das variedade estándar.

• Textos  argumentativos  e  publicitarios.  O

contrato e o currículo como texto.

• Tipos de parágrafos.

• O atributo e o predicado. 

• As cláusulas subordinadas.

• As oracións.

• Expresións cotiás homófonas, dúbidas léxicas

e os numerais na escrita.

3º trimestre

• Repaso das formas verbais de pretérito.

• Introdución ás formas do futuro.

• Os adxectivos e demais modificadores nas 

funcións de CI e en funcións circunstanciais (o

Dativo)

• Pronome interrogativo “CAL”

• Os determinantes indefinidos.

• Os pronomes indefinidos.

• As oracións interrogativas indirectas: totais e 

parciais.

• Vocabulario: o mundo do comercio e o traballo, a gastronomía e a restauración.



6.9.3.  BLOQUE 3.  CONTIDOS LITERARIOS E CULTURAIS COMÚNS A TODAS AS

LINGUAS:

6.9.3.1. CONTIDOS PARA O 3º CURSO DA ESO

➢ Repaso características dos textos literarios e a variedade dos xéneros.

➢ Tipos de textos: a narración, o texto informativos, a descrición, a noticia,

a entrevista e o diálogo.

➢ Tipos de textos: textos formais, o cine e a banda deseñada.

➢ Características socioculturais e autores máis salientables da literatura

clásica: Idade media, Renacemento e Barroco.

➢ Conceptos básicos da cultura da Ilustración.

➢ Aproximación ao comentario de texto literario.

6.9.3.2. CONTIDOS PARA O 4º CURSO DA ESO

➢ A correspondencia formal.

➢ O texto teatral.

➢ Música e poesía.

➢ O parágrafo: tipos, extensión e estrutura interna.

➢ S. XIX: características e autores do Romanticismo e o Realismo.

➢ S. XX: características, autores e obras da literatura anterior e posterior á

Guerra.

➢ Comentarios de textos literarios completos.



7.  Medidas adoptadas para mellorar a competencia lingüística do

alumnado

A lingua galega experimenta na actualidade un innegable retroceso social

que o sistema educativo debería contribuír a corrixir. O reparto ao 50% das

aulas  nas  dúas  linguas  cooficiais  non  se  pode  considerar  unha  medida

igualitaria, pois a posición social das dúas linguas non é idéntica. A educación,

particularmente  nos  contornos  urbanos,  debería  intensificar  a  presenza  do

galego  para  contrabalanzar  o  peso  do  castelán  no  contorno  social  do

alumnado.

A competencia lingüística é un elemento clave na formación da persoa pois

é a través da lingua como se aprehenden os conceptos e como se transmite o

pensamento. A educación coida a competencia lingüística e concede ao seu

estudo unha grande importancia. 

Para mellorar a competencia lingüística do alumnado, dada rixidez que nos

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

universitario de Galicia (DOG do 25 de maio), o centro promove as seguintes

medidas:

 Fomento da lectura a través do Clube de lectura e de foros de debate

sobre as obras lidas, convertindo a biblioteca do instituto en canle da

cultura universal.

 Fomento  asimesmo  da  lingua  escrita  por  medio  de  certames

literarios, tanto dentro do propio centro (certame de microrelatos,...),

como concursos locais e rexionais de máis nome e trascendencia

(novo Certame de banda deseñada).  Tamén é preciso estimular a

participación na revista do ENDL do centro “Camaleón”, na que se

poden abordar todos os temas baixo as máis diversas perspectivas.

 Participación en programas educativos adicados á mocidade

(Programas de educación afectivo-sexual, drogodependencias,

cineensino, etc.)  nos que a verbalización de opinións persoais sobre

temas atractivos para o alumnado os estimule a mellorar a



competencia oral.

 Fomentar a consulta de fontes bibliográficas variadas e  de fontes

informáticas sobre os temas obxecto de estudo.

 Organizar  no centro sesións de encontro con escritores/as co

obxectivo que proxectar unha imaxe viva e actual da lectura e da

literatura .

 Tentando acadar un uso normalizado da lingua galega, propoñemos

o emprego da lingua galega, como lingua cooficial que é na

Comunidade Autónoma de Galicia, en todos os documentos

administrativos e pedagóxicos do centro, incluíndo a correspondencia

ás institucións, e tamén, claro, ás familias, parte insigne da

comunidade educativa, sin o apoio da que ningunha destas medidas

acadaría o seu debido valor.

 Emprego do galego en todos os carteis que colgan nas paredes de

aulas e corredores, e tamén na cafetería do instituto.

 Continuar o eximio labor que se esta a realizar coa actualización da

páxina web do centro, e que esixe unha dedicación continuada e

intensa. A actualización da páxina web do centro facilita a docentes,

pais e nais, alumnos e alumnas información renovada día tras día en

galego.

 Celebración de festas tradicionais galegas, coma as que se levan

celebrando durante todo este curso 2011-2012: Magosto, Nadal, Día

da Paz, Entroido, Día do Libro, Letras Galegas, e demáis actividades

dinamizadoras que procuran a revalorización da nosa cultura,

sempre proporcionando os recursos precisos ao profesorado.

 Cada curso académico tratamos de fomentar a normalización no uso

do galego entre os nosos estudantes, así que ideamos unha medida

para mellorar a competencia  nesta lingua ao promover un día, por

determinar, que denominaremos “24 horas en galego”. Durante todo

ese día os alumnos e alumnas comprometeranse a empregar o

galego en tódolos ámbitos. Ao longo da semana seguinte os alumnos

e alumnas que participaron neste proxecto redactarán un informe, no



que plasmarán a súa experiencia, os pros e contras, os puntos

comúns e os polémicos no uso da lingua galega fronte á española. A

dirección e un pequeno grupo de docentes correxirán os informes e

agasallarase o mellor cun galano simbólico.

 Cada curso, dende a dirección e o departamento de Normalización e

Dinamización da Lingua, ínstase ao alumnado a participar nos

talleres de teatro, que ano tras ano levan a escena unha obra teatral

en galego, que participa no certame “Intercentros”, que tan boa

acollida ten entre os centros de ensino da bisbarra  de Santiago.

Baixo o noso punto de vista, fomentar o teatro, e a expresión artística

en xeral, empregando o galego como lingua vehicular resúltalles aos

estudantes positivo, divertido e moi edificante. O IES Xelmírez I,

persoado na súa dirección, pensa darlle ao taller de teatro máis

promoción nos vindeiros cursos académicos, de xeito que o número

de “actores e actrices” aumente cada ano.

 A mellora na competencia lingüística do alumnado estranxeiro é un

tema moi sensible, que merece especial mención. En anos pasados

tivo unha aceptación positiva e uns resultados interesantes a

instauración por parte do ENDL do que denominaron “TAL”: o

Tándem de Activación Lingüística é unha interesante iniciativa

pensada para familiarizar coa  lingua galega as persoas de fóra de

Galiza que apenas a comprenden. A incorporación ao noso centro de

alumnado estranxeiro convida  a adoptar esta medida, para lograr a

integración. O tándem  consiste na organización de parellas que se

comprometen a reunións periódicas nas que a lingua de

comunicación sexa o galego. Desta maneira a/o alumna/o

estranxeiro vai adquirindo a lingua e a/o alumno galega/o vai

borrando o prexuízo lingüístico que asocia o galego co local e o

internacional co español. O galego tamén se aprende.

 O Taboleiro da lingua é unha das actividades máis dinámicas que

prevemos. Nun principio trátase dunha empresa propia do E.N.D.L.,

onde se expoñen as noticias que, aparecidas nos principais xornais e



revistas, teñen na lingua a materia central, suscitando o interese do

alumnado e mantendo constantemente unha información completa e

actualizada sobre a normalización, os seus problemas e dando

cabida tamén a artigos de opinión que xiran arredor da problemática

lingüística. Cos anos, decatámonos de que son moitos os/as

alumnos/as que amosan un interese especial polo taboleiro e que

incluso aportan información, artigos, novas, etc., de xeito tal, que

abriremos o taboleiro da lingua á intervención e expresión tamén do

noso alumnado máis reivindicativo, pois son estas as novas que máis

lle interesan.
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