
OBXECTIVOS DO PXNL DO IES “SAN CLEMENTE” PARA O ENSINO E A 

FORMACIÓN DE ADULTOS 

 

Plan de normalización lingüística, aprobado polo Parlamento de Galicia o 22 de 

setembro de 2004. 

 

Obxectivos xerais 

 

� Garantir a posibilidade de vivir en galego. 

� Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de 

uso, priorizando a súa presenza en sectores estratéxicos (coma o 

educativo). 

� Introducir na sociedade a oferta positiva de atender o cidadán ou o 

cliente en galego como norma de cortesía dun novo espírito de 

convivencia lingüística. 

� Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que 

esfarele prexuízos, reforce a súa estima e aumente a súa demanda. 

� Dotar o galego dos recursos lingüísticos e técnicos necesarios que o 

capaciten para vehicular a vida moderna. 

 

Obxectivos xerais para o ensino 

 

� Garantir que todo o profesorado teña plena competencia para 

desenvolver o seu labor docente en galego e os coñecementos 

necesarios para participar con criterio en tarefas de planificación 

lingüística escolar. 

� Alcanzar un uso maioritario do galego na docencia, entre os docentes e 

nas relacións escolares en xeral. 

� Fomentar o uso progresivo do galego desde a etapa preescolar, de xeito 

que se superen fortísimas carencias que se observan nos primeiros 

banzos do ensino. 



� Lograr que o ensino obrigatorio garanta unha competencia plena no 

idioma galego e repercuta de forma efectiva na súa adopción como 

lingua habitual por parte das novas xeracións. 

� Priorizar no ensino do galego a expresión, a afectividade e a utilidade, 

reforzando a súa dimensión comunicativa e instrumental en relación con 

contextos vivos e dándolle un protagonismo central á oralidade. 

� Garantir unha oferta de materiais didácticos de calidade e en soportes 

diversos que fagan atractivo o proceso de aprendizaxe, que axuden a 

percibir a utilidade da lingua e que capaciten para o seu uso correcto e 

eficaz. 

Obxectivos específicos 

 

� Incidir, mediante a información e a explicación argumentada e científica, 

na comunidade escolar para vencer prexuízos cara ao galego e para promover 

actitudes favorables á galeguización da escola. 

� Asegurar un coñecemento oral e escrito suficiente da lingua galega por 

parte de todo o persoal escolar (docente e non docente) para que poida 

desenvolver o seu labor nesa lingua. 

� Asegurar unha formación sociolingüística e psicopedagóxica dos docentes 

de educación infantil, primaria e secundaria que lles permita interpretar a 

realidade lingüística de Galicia e participar con criterio e eficacia en tarefas de 

planificación e dinamización lingüística no ámbito escolar. 

� Esixir o cumprimento da lexislación sobre o uso da lingua galega no 

sistema escolar de xeito universal e incondicionado e conseguir que en todos os 

centros educativos de Galicia exista unha planificación lingüística adaptada ás 

súas especificidades e orientada ao obxectivo legal de acadar unha boa 

competencia nas dúas linguas oficiais. 

� Reforzar a estrutura de planificación lingüística da Administración 

educativa e as medidas de apoio ao labor normalizador dos centros. 

� Promover a interacción entre a escola e o seu contorno para facer máis 

rendibles os recursos e os esforzos deses dous ámbitos a prol da normalización 

do galego. 



� Garantir unha ampla oferta educativa en galego nos primeiros treitos 

educativos e na aprendizaxe da lectoescritura, na perspectiva de que este 

idioma se converta na lingua primeira do sistema educativo en Galicia. 

� Lograr que o ensino obrigatorio lle garanta unha boa competencia en 

lingua galega a todo o alumnado e que repercuta de forma positiva no seu uso, 

axudando así a superar o desequilibrio social no que se atopan o galego e o 

castelán. 

� Renovar a práctica didáctica nunha perspectiva comunicativa que se 

centre no uso lingüístico (especialmente no oral) e garantir unha oferta de 

materiais didácticos en soportes diversos que fagan atractivo o proceso de 

aprendizaxe, que axuden a percibir a utilidade da lingua e que capaciten para o 

seu uso correcto e eficaz. 

� Conseguir que todas as instancias administrativas relacionadas coa 

educación se comprometan coa normalización do galego e, en concreto, coas 

iniciativas que se derivan deste PNL. 

� Promover un maior nivel de galeguización das universidades galegas, 

tanto na docencia e investigación coma no que se refire ás relacións 

extraacadémicas. 

 

 

Obxectivos xerais da formación de adultos 

 

� Lograr que a formación de adultos faga percibir o galego como unha 

axuda para a comunicación e como unha fonte de enriquecemento e de 

integración no pasado e no futuro do pobo galego. 

� Garantir a especialización en galego dos profesionais que exerzan a súa 

actividade laboral en traballos de atención ao público ou que esixan 

competencias comunicativas especializadas. 

 

Obxectivos específicos da formación de adultos 

 



� Potenciar a aprendizaxe do galego por parte de toda a poboación adulta 

mediante fórmulas didácticas máis motivadoras que garantan resultados 

comunicativos máis satisfactorios e que poñan en relación a lingua coa historia 

e a cultura de Galicia. 

� Ofrecer unha formación pedagóxico-didáctica especializada ao 

profesorado de lingua galega para adultos e fornecelos dos recursos necesarios 

para que poidan desenvolver con éxito o seu labor. 

 


