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1. LINGUAS EMPREGADAS NAS DISTINTAS ETAPAS, ÁREAS E MATERIAS

Educación Infantil

Logo de recoller previamente os datos pertinentes (ver Anexo), o Claustro

determinou que a lingua materna predominante entre o alumnado desta etapa é o

castelán, tanto no grupo de tres anos, coma no de catro e cinco. Polo tanto, a lingua

vehicular na clase é sobre todo o castelán, sen que se descoide a adquisición de

competencia lingüística oral e escrita na outra lingua oficial da comunidade.
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Educación Primaria

ETAPA CURSO
Materias impartidas en

galego

Materias impartidas en

castelán

Materias impartidas en

linguas estranxeiras

EDUCA

CIÓN

PRIMAR

IA

1º

Curs

o

Lingua galega: 4h

Ciencias Sociais: 3h

Ciencias da Natureza: 2h

Ed. Artística (música): 1h

Valores sociais e cívicos: 1h

Total: 11 horas

Lingua Castelá: 4h

Matemáticas: 5h

Ed. Artística: 1h

Relixión: 1h

Total: 11 horas

Inglés: 2h

Ed. Artística (plástica): 1h

Ed. Física: 2h

Total: 5 horas

2º

Curs

o

Lingua galega: 4h

Ciencias Sociais: 2h

Ciencias da Natureza: 2h

Valores sociais e cívicos: 2h

Total: 10 horas

Lingua Castelá: 4h

Matemáticas: 5h

Ed. Artística (música): 1h

Relixión: 2h

Total: 12 horas

Inglés: 2h

Ed. Artística (plástica): 1h

Ed. Física:2h

Total: 5 horas

3º

Curs

o

Lingua galega: 4h

Ciencias Sociais: 3h

Ciencias da Natureza: 2h

Ed. Artística (música): 1h

Valores sociais e cívicos: 1h

Total: 11 horas

Lingua Castelá: 4h

Matemáticas: 4h

Relixión: 1h

Total: 9 horas

Inglés: 3h

Ed. Artística (plástica): 1h

Ed. Física: 2h

Total: 6 horas

4º

Curs

o

Lingua galega: 4

Ciencias Sociais: 2h

Ciencias da Natureza: 2h

Valores sociais e cívicos: 1h

Total: 10 horas

Lingua Castelá: 4h

Matemáticas: 4h

Ed. Artística (música): 1h

Relixión: 1h

Total: 10 horas

Inglés + afondamento: 4h

Ed. Artística (plástica): 1h

Ed. Física: 2h

Total: 7 horas

5º

Curs

o

Lingua galega: 4h

Ciencias Sociais: 2h

Ciencias da Natureza: 2h

Ed. Artística (música): 1h

Educación Física: 2h

Valores sociais e cívicos: 1h

Total: 12 horas

Lingua Castelá: 4h

Matemáticas: 5h

Relixión: 1h

Total: 10 horas

Inglés: 3h

Ed. Artística (plástica): 1h

Total: 4 horas
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6º

Curs

o

Lingua galega: 3h

Ciencias Sociais: 3h

Ciencias da Natureza: 2h

Educación Física: 2h

Valores sociais e cívicos: 1h

Total: 11 horas

Lingua Castelá: 3h

Matemáticas: 5h

Ed. Artística (música): 1h

Relixión: 1h

Total: 10 horas

Inglés + afondamento: 4h

Plástica: 1h

Total: 5 horas

Educación Secundaria Obrigatoria

ETAPA CURSO Materias impartidas en galego
Materias impartidas en

castelán

Materias impartidas

en linguas

estranxeiras

ED

UC

ACI

ÓN

SE

CU

ND

ARI

A

OB

RIG

AT

ORI

A

1º Curso

Lingua galega: 4h

Xeografía e Historia: 3h

Bioloxía e Xeoloxía: 4h

Valores éticos: 1h

Titoría: 1h

Total: 13 horas

Lingua Castelá: 4h

Matemáticas: 5h

Ed. Plástica: 2h

Relixión: 1h

Oratoria: 1h

Total: 13 horas

INGLÉS

Inglés: 3h

Ed.Física: 2h

FRANCÉS

Francés: 2h

Total: 7h

2º Curso

Xeografía e Historia:3h

Lingua galega: 4h

Valores éticos: 1h

Música: 2h

Titoría: 1h

Total:11 horas

Matemáticas: 5h

Física e química: 3h

Tecnoloxías: 3h

Relixión: 1h

Lingua Castelá e Literatura: 3h

Total:15 horas

INGLÉS

Inglés +

afondamento: 4h

Ed.Física: 2h

FRANCÉS

Francés: 2 h

Total: 8h

3º Curso

Lingua galega: 3h

Xeografía e Historia: 3h

Bioloxía e Xeoloxía: 2h

Valores éticos: 1h

Música: 2h

Titoría: 1h

Total: 12 horas

Lingua Castelá: 3h

Matemáticas: 4h

Física e Química:2h

Tecnoloxía: 2h

Ed. Plástica: 2h

Relixión: 1h

*Cultura Clásica: 2h

Total:16h

INGLÉS

Inglés: 3h

Ed.Física: 2h

FRANCÉS

*Francés: 2 h

Total: 7h
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4º Curso
ACADÉMICAS

Lingua galega e Literatura: 3h

Historia: 3h

Bioloxía e Xeoloxía: 3h

Valores éticos: 1h

Música: 3h *

Total: 13 horas

Lingua Castelá e Literatura: 3h

Matemáticas: 4h

Relixión: 1h

Plástica: 3h

Física e Química: 3h

Total:13 horas

INGLÉS

Inglés: 3h

Ed.Física: 2h

FRANCÉS

*Francés: 2 h

Total: 7h

4º Curso
APLICADAS

Lingua galega e Literatura: 3h

Historia: 3h

Valores éticos: 1h

*Música: 3h

Taller de iniciativas

emprendedoras: 3h

Total: 13 horas

Lingua Castelá e Literatura: 3h

Matemáticas: 4h

Relixión: 1h

*Plástica: 3h

Tecnoloxía: 3h

Total:14 horas

INGLÉS

Inglés: 3h

Ed.Física: 2h

Total: 5h

*Optativas

Bacharelato

ETAPA CURSO
Materias impartidas en

galego

Materias impartidas en castelán Materias impartidas en

linguas estranxeiras

BAC
HAR
ELAT

O

2º Curso

Lingua galega e

Literatura: 3h

Historia: 3h

*Debuxo Técnico: 4h

CCMA: 2h

Total: 12 horas

Lingua Castelá e Literatura: 3h

Matemáticas: 4h

*Física: 4h

*Química: 4h

Total: 15 horas

Inglés +

afondamento:4h

Total: 4h

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE DO CONTORNO

Contexto sociolingüístico do centro: Malia estar situado este Centro nunha zona

urbana (áreas na que as estatísticas mostran un emprego maioritario da lingua castelá

sobre a galega), na cidade de Ourense atopamos unha porcentaxe moi alta de

falantes galegos.
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Por este mesmo feito, a maioría do profesorado do Centro emprega o galego ben

como única lingua de relación, ben como lingua predominante.

Polo contrario e tendo en conta as tendencias migratorias dos últimos anos, entre

o alumnado xa dende cativos obsérvase o uso preferente da lingua castelá.

3. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA UN CORRECTO USO LINGÜÍSTICO

ESCOLAR E EDUCATIVO QUE GARANTAN O FOMENTO DO PLURILINGÜISMO

Na adquisición da competencia lingüística polos alumnos debemos pensar tanto

nos problemas que presentan os alumnos para alcanzala como tamén na

oportunidade que ten o alumnado de coñecer a diversidade lingüística. Pensamos que

o plurilingüismo aporta riqueza e permite o diálogo entre diferentes persoas e culturas

e desenvolve unha competencia comunicativa. O centro debe planificar medidas co fin

de que o alumnado acade unha competencia comunicativa que permita o

desenvolvemento persoal e lles facilite a comunicación con outras culturas. A

consecución da competencia lingüística en todas estas linguas condicionará a

aprendizaxe das distintas materias. Estas medidas están orientadas a garantir que o

estudantado sexa quen de interactuar adecuadamente en situacións de comunicación

fundamentais do ámbito escolar, social, cultural e laboral; a comprender a diversidade

de mensaxes orais e escritas coas que se pode atopar ao longo da súa vida adulta e a

ser capaz de producir mensaxes non só coa debida corrección lingüística, senón con

creatividade e adecuación ao contexto en que se realiza a comunicación. Por esta

razón, os bloques de comunicación oral e escrita céntranse sobre todo no traballo

lingüístico das relacións interpersoais e sociais e nas habilidades comunicativas

precisas en todas as áreas curriculares, así como no emprego activo del medios de

comunicación e das tecnoloxías da sociedade da información.

● Contribución do Centro ao fomento do plurilingüismo e a consecución da

competencia lingüística dos alumnos

~Arbitrar medidas de difusión de todo tipo de actividades que se realicen nas

diferentes linguas.

~Divulgar entre alumnos (e profesores) todas as iniciativas de aprendizaxe de

linguas.

~Promover intercambios para un maior coñecemento da diversidade e da

realidade lingüísticas.
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~Apoiar aqueles cambios metodolóxicos e didácticos que dende os

departamentos se promovan para un maior dominio oral das linguas.

~Favorecer e apoiar as iniciativas de coordinación interdepartamental tendentes

á unificación de criterios e de terminoloxía lingüística

● Medidas de reforzo e apoio para un correcto uso lingüístico

Para responder de modo coordinado ás deficiencias que na adquisición da

competencia lingüística curricular experimentan determinados alumnos, os

departamentos de Lingua Castelá, Lingua Galega e Linguas Estranxeiras adoptarán,

entre outras, as seguintes medidas tendentes á superación dos desfases observados

e debidamente acreditados:

~Apoio para os alumnos que ingresan por primeira vez no centro con informe de

desfase curricular. Para eles arbitraranse medidas en función do plan de atención á

diversidade. Contarase, para a determinación das actuacións, coa axuda dos

diferentes departamentos que serán os encargados de realizar probas de competencia

curricular, deseñar adaptacións, etc.

~Alumnos que repiten curso (con avaliación moi negativa das áreas destes

departamentos): valoraranse os casos que, polas súas especiais características,

merezan unha atención fóra da aula (profesor de apoio)

~Alumnos que promocionan coas áreas instrumentais de lingua non superadas.

Neste caso teranse en conta, polos departamentos, dous criterios de actuación, a

saber: Se a materia non é de contidos progresivos, o departamento elaborará as

actividades que deberá realizar o alumno para superar a materia. Se esta é de

contidos progresivos, o departamento encargará o control deste alumnado ao profesor

que lle imparta a materia no curso actual responsabilizándose este de informar ao

Xefe de Departamento da evolución e, se é o caso, da superación da materia.

● Medidas para mellorar a competencia lingüística do alumnado con

dominio insuficiente das linguas de aprendizaxe

TIPOLOXÍA DO ALUMNADO

Tendo en conta os casos de alumnos que se incorporaron ao centro de fóra da

Comunidade, nos cursos anteriores, e tamén a condición de contar con dúas linguas

de transmisión ou acollida (galego e castelán) podemos especificar os seguintes casos

(entre os alumnos):
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1.-Alumnado estranxeiro.

1.1.-Sen coñecemento de castelán nin galego.

1.2.-Con coñecemento de castelán e descoñecemento do galego.

2.-Alumnado español non galego.

Con coñecemento do castelán e descoñecemento do galego.

MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN

Distinguiremos, respecto a este alumnado: medidas de carácter institucional,

mediante as que se diagnosticarán as necesidades educativas e lingüísticas de cada

alumno (plan de acollida, probas de competencia curricular nas dúas linguas citadas,

avaliación inicial) e medidas que tomarán os departamentos, en función das

necesidades detectadas.  Isto queda reflectido a continuación:

ALUMNADO DPTO. DE L. CASTELÁ DEPTO. DE L. GALEGA

Alumnos estranxeiros sen

coñecemento de castelán nin de

galego

Plan de intervención individual coas

seguintes características:

- Duración decidida dentro do PAD,

e tras os dous primeiros meses

realizarase avaliación.

- A porcentaxe de tempo adicado á

aprendizaxe do castelán será do

50% do

total das clases semanais, excluídas

aquelas que polas súas especiais

características permitan a súa

integración escolar.

-Programación: eminentemente

práctica, favorecedora da oralidade,

lectura e escritura.

- Metodoloxía de carácter activo

- O encargado deste plan será, por

regra xeral o especialista do dpto.

de orientación, que se coordinará co

departamento en cuestión.

Plan de intervención individual coas

seguintes características:

- Duración decidida dentro do PAD,

e tras os dous primeiros meses

realizarase avaliación.

- A porcentaxe de tempo adicado á

aprendizaxe do castelán será do

50% do total das clases semanais,

excluídas aquelas que polas súas

especiais características permitan a

súa integración escolar.

- Programación: eminentemente

práctica, favorecedora da oralidade,

lectura e escritura.

- Metodoloxía de carácter activo

- O encargado deste plan será, por

regra xeral o especialista do dpto.

de orientación, que se coordinará co

departamento en cuestión.

Rematado o período, realizarase

unha avaliación e decidirase se o

alumno pode acceder ao curso
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Rematado o período, realizarase

unha avaliación edecidirase se o

alumno pode acceder ao curso

normal con reforzo ou debe

continuar coa medida

normal con reforzo ou debe

continuar coa medida

Solicitar a exención e quedar

obrigado aos requisitos da mesma.

ALUMNADO DPTO. DE L. CASTELÁ DPTO. DE L. GALEGA

Alumnos estranxeiros con

coñecemento do castelán e non do

galego.

Alumnos pertencentes ao sistema

educativo español con

descoñecemento da lingua galega

Determinar nivel de competencia

curricular, por se fose susceptible de

adaptación ou reforzó

Estudar a posibilidade, en función

das observacións realizadas, de

recibir reforzo.

Solicitar a exención e quedar

obrigado aos requisitos da mesma.

Obxectivos:

● Comprender a información global e específica de mensaxes orais e escritos en

galego relativos ás diversas situacións habituais de comunicación emitidas

directamente por falantes ou por medios de comunicación.

● Producir mensaxes orais e escritas en lingua galega, utilizando recursos

lingüísticos e non lingüísticos nas diversas situacións habituais de comunicación para

conseguir que esta sexa fluída e satisfactoria mostrando unha actitude de respecto e

interese por comprender e facerse comprender.

● Ler de forma comprensiva e autónoma, textos dun nivel adecuado ás

capacidades e intereses do alumnado, valorando a importancia da lectura como fonte

de información, goce e lecer e como medio de acceso a outras culturas e formas de

vida distintas das propias.

● Valorar a axuda que supón o coñecemento das linguas estranxeiras para

comunicarse con persoas que pertencen a culturas distintas á propia e para participar

nas relacións internacionais e noutros ámbitos da actividade humana.
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● Manter unha actitude receptiva e crítica cara á información procedente da

cultura que a lingua galega transmite e utilizar devandita información para reflexionar

sobre a cultura propia.

● Utilizar estratexias de aprendizaxe autónoma da lingua galega elaboradas a

partir das experiencias previas con outras linguas e da reflexión sobre os propios

procesos de aprendizaxe.

Contidos:

Contidos Conceptuais:

● Saúdos, presentacións e orixe.

● A cidade e a vivenda.

● Orientarse no espazo externo.

● Gustos dos mozos.

● Data e hora.

● O tempo atmosférico, actividades cotiás.

● Vestido, corpo e saúde.

● A comida e o diñeiro.

● Falando de cantidades.

● Narración de sucesos e a narración impersoal.

● Consellos e instruccións de uso.

Contidos Procedementais:

● Identificación de mensaxes orais.

● Transferencia de información dun código oral a un código escrito.

● Reproducir mensaxes escritas segundo un modelo.

● Reorganización dun texto de xeito coherente.

● Extracción dunha información específica dun texto oral.
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● Ler de xeito comprensivo textos escritos para obter unha información

específica.

● Recoñecemento de informacións específicas nun texto oral e nun texto

escrito.

● Identificación dos elementos socioculturais dunha situación de

comunicación.

● Formulación de hipóteses coherentes a partir dunha situación de

comunicación proposta.

● Transferencia de funcións aprendidas a unha situación de comunicación

simulada.

Contidos Aptitudinais:

● Atención e respecto cara ás mensaxes orais expresados en galego.

● Interese e participación nas actividades de clase.

● Rigor no momento de redactar as actividades propostas.

● Curiosidade polos elementos culturais presentados.

● Participación activa e responsable ao realizar as actividades de clase.

● Valoración das vantaxes do traballo cooperativo na clase.

● Apreciación da importancia da iniciativa e da imaxinación para divertirse en

clase, ao mesmo tempo que se aprende.

● Toma de conciencia de que as persoas poden contribuír a mellorar a sociedade

e poden ser exemplo en determinados aspectos.

Metodoloxía:

A metodoloxía empregada seguirá principalmente o Principio de Globalización

polo que os contidos básicos de actuación serán os do ensino do galego, abordados

conxuntamente desde os ámbitos sociolingüísticos e o científico-práctico nun proceso

de inmersión lingüística no galego.

A proposta de metodoloxía ordena a secuencia de actividades, as técnicas e

estratexias didácticas e os medios para articular a decisión de Aprender a Aprender.

Podemos utilizar os criterios metodolóxicos do constructivismo:



CPR Plurilingüe Padre Feijoo – Zorelle
Código de centro: 32008616

Rúa Doutor Fleming, 21
32003 Ourense

www.feijoozorelle.com
cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.gal

- Aprendizaxe significativa.

- Enfoque globalizador.

- Creación dun ambiente de seguridade e confianza.

- Importancia do xogo.

- Necesidade da adecuación do ambiente de aprendizaxe.

- Traballo en equipo por parte dos mestres.

- Aprendizaxe activa.

- A colaboración coas familias.

- A socialización.

- O enfoque comunicativo.

- Respecto polas diferenzas individuais.

Temporalización:

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

de cinco períodos lectivos no último curso de Educación Infantil, dez no primeiro ciclo

da Educación Primaria, vinte no segundo e terceiro ciclo da Educación Primaria e

vintecatro na Educación Secundaria Obrigatoria. Non obstante, este horario deberase

ir reducindo progresivamente a medida que o alumno vaia progresando no dominio da

lingua vehicular da aprendizaxe.

Actividades de fomento da lingua galega:

As actividades para levar a cabo este plan basearanse nos contidos expostos

anteriormente, e serán as que se expoñen a continuación de modo xenérico.

ACTIVIDADE 1

Aprendizaxe dos saúdos formais e informais, presentacións, identificarse, dicir o nome

e preguntar pola nacionalidade.

Vocabulario: nome e apelidos, números, países e nacionalidades.

Traballarase a pronunciación das diferentes letras do alfabeto, acompañado da súa

respectiva forma; fórmulas interrogativas e os verbos ser, estar e chamarse.

ACTIVIDADE 2

Faranse preguntas sobre o entorno, identificacións e descricións do espazo exterior e

falarase do lugar onde se vive.

Vocabulario: obxectos da casa e o entorno, os números, edificacións.



CPR Plurilingüe Padre Feijoo – Zorelle
Código de centro: 32008616

Rúa Doutor Fleming, 21
32003 Ourense

www.feijoozorelle.com
cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.gal

Nesta actividade utilizaranse, sobre todo, imaxes sobre as diferentes cidades e os

tipos de vivendas que as ocupan para a aprendizaxe de dito vocabulario; centrándose

máis na cidade que viven actualmente e no tipo de casas ou edificios que alí hai.

ACTIVIDADE 3

Aprendizaxe de como pedir e dar información sobre o entorno, pedir aclaracións,

ubicar cousas e persoas, dar instruccións sobre lugares e direccións.

Vocabulario: palabras relativas a cidades, transportes, lugares e edificios públicos.

Ademais levaremos a cabo a aprendizaxe de imperativos e formas para orientar como

por exemplo, tome,vaia xire.

ACTIVIDADE  4

Faranse preguntas con respecto aos gustos e preferencias; así como, sobre

invitacións, aceptar, rexeitar.

Vocabulario: deportes, gustos dos  máis habituais entre a xente nova.

Trataremos de dar a coñecer, fundamentalmente, os referentes socioculturais

existentes na actualidade en Galicia.

ACTIVIDADE 5

Levaranse a cabo preguntas a cerca da hora e da data, así como, sobre a idade.

Vocabulario: números cardinais e ordinais, días, meses, horas, idade.

Traballaremos, sobre todo, a estructura das frases necesarias para facer estas

preguntas e tamén con fotografías de reloxos e calendarios.

ACTIVIDADE 6

Falaremos dos diferentes fenómenos atmosféricos, referirémonos ás diferentes partes

do día e expresaremos accións da vida cotiá.

Vocabulario: fenómenos relativos ao tempo atmosférico, accións habituais e diarias.

Nesta actividade poderemos usar os medios de comunicación como recurso didáctico,

xa que podemos facer que os/as alumnos/as vexan o parte meteorolóxico na televisión

galega e traballar a partir desa información.

ACTIVIDADE 7

Nomearemos e describiremos as partes do corpo humano en, falaremos da roupa,

cores, materias dos que está feita.

Vocabulario: prendas de vestir, partes do corpo humano, cores, materiais.
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Traballaremos sobre o noso propio corpo e a nosa roupa, xa que, esto permitirá unha

aprendizaxe máis interactiva; aínda que tamén utilicemos fotografías para

relaciona-las coas palabras.

ACTIVIDADE 8

Nomearemos diferentes grupos de alimentos (verduras, carne, froitas,…), explicando a

diferencia e as funcións para a saúde de cada un deles, así como comparación entre

os mesmos.

Vocabulario: artigos alimenticios habituais, expresións de comparacións e

preferencias.

Traballaremos con imaxes dos alimentos e, se é posible, traeremos algún real.

ACTIVIDADE 9

Aprendizaxe de accións habituais e da expresión de cantidades en distinta gradación.

Vocabulario: ámbito dos alimentos, costumes cotiáns.

Traballaremos coas expresións de “un pouco”, “bastante”, “moito” referidas, por

exemplo,  aos alimentos, xa que é algo da vida cotiá.

ACTIVIDADE 10

Levaranse a cabo narracións de sucesos e sobre experiencias persoais,xa que así

resultaralles máis fácil.

Vocabulario: emocións (tristeza, sorpresa, alegría, etc.).

O traballo desta actividade, permitirá ler, entender e narrar historias ou outros

acontecementos.

ACTIVIDADE 11

A través dos diversos medios de comunicación existentes en galego, trataremos de

chegar á comprensión de noticias, mensaxes razoados e expresar información

razoadamente.

Vocabulario: todo o referido aos titulares dunha noticia de calquera medio.

Recolleremos diversas noticias de xornais galegos e analizarémolas, así mesmo,

comentaremos o visionado dalgunhas  outras nos medios audiovisuais.

ACTIVIDADE 12

Aprendizaxe de instruccións, tanto dalas como comprende-las, relacionadas coa vida

diaria (electrodomésticos, uso de aparatos,…), negar ordes, expresar necesidade.

Vocabulario: utensilios habituais da casa.
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A través desta actividade, ademais de aprender galego, tamén se pode conseguir a

aprendizaxe de bos hábitos de convivencia.

Estas actividades poderán variar, ampliándoas ou cambiando algún contido, en función

das necesidades do alumnado.

4. EQUIPO DE  DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Obxectivo – Revisar a posta en marcha do Proxecto Lingüístico do Centro a súa

evolución e a súa avaliación de forma continuada.

Coordinadora -    Carmen García Gutiérrez (Profesora da ESO)

Dona Sara Ilduara Perea Fernández /Profesora de ESO-Depart. L

Española

Dona Rosa Mª Pérez Labrador Profesora ESO /Departamento L. Galega e

Bioxoloxía

Dona Patricia López Álvarez / Profesora de Infantil

Dona María José Novo Escanciano  / Profesora Infantil e Primaria

Dona Tamara Silva Cid /Profesora de Primaria

Don   Francisco José Rodríguez Zorelle / Profesor de Primaria

Dona María Conde Peña / Profesora Primaria

Alumnos:  Fernando Gago Carrera /4º ESO

Laura González Vázquez /4º ESO

Persoal non docente: Flora Iglesias

Colaboradores: Profesores e alumnos de diferentes niveis e ciclos

Criterios de avaliación:

● Localizar a información global e específica de mensaxes orais emitidos en

situacións de comunicación cara a cara polo profesor, os compañeiros e compañeiras

sobre temas familiares.

● Extraer informacións globais e específicas de textos orais sinxelos emitidos por

medios de reproducción mecánica.

● Facerse comprender en situacións de comunicación sinxelas, utilizando todos

os recursos expresivos dispoñibles.

● Redactar textos sinxelos atendendo a diferentes intencións comunicativas

talles como pequenas narracións, cartas informais.
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● Ler de xeito autónomo, utilizando correctamente o dicionario, libros para a

idade correspondente ou relacionados cos temas seleccionados polo seu interese.

● Preservar nos intentos de comprender e facerse comprender para superar as

posibles dificultades de comprensión mutua.

● Identificar os aspectos culturais que poden aparecer nos textos e utilizalos para

unha mellor comprensión do contido dos mesmos.

● Buscar información que lles axude a resolver problemas de aprendizaxe e

adquirir coñecementos sobre temas do seu interese, relacionados con outras áreas e

sobre os eixos ou temas transversais elixidos.

● Participar nas tarefas de grupo, respectando as normas que rexen o seu

funcionamento.

● Distribuír e organizar correctamente o tempo para evitar a acumulación de

traballo.

5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA MELLORAR A COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DO

ALUMNADO

- Poñer en galego todo tipo de carteis, letreiros, visos, etc.

- Empregar en galego todo tipo de documentos de relación coas familias e co contorno

social: correspondencia, comunicados, etc..

- Dotar a biblioteca do Centro de novos exemplares en galego, fomentando a súa

lectura.

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

informais do alumnado.

- Impulsar a creación de grupos de teatro no Centro que desenvolva a súa actividade

en galego.


