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OBSTÁCULOS PARA DOCENTES E CENTROS EDUCATIVOS:
Falla de especificación de cotas e/ou materias a impartir en
galego
Falla de mecanismos que garantisen o cumprimento da
normativa e avaliasen os resultados
Actitude permisiva de Inspección Educativa
Reticencias por parte de grupos de ANPAS

-DINÁMICA DE INCUMPRIMENTO DA NORMATIVA NOS
CENTROS



1991: Implantación de ENL nos centros educativos.
Percibidos coma ameaza naqueles centros onde se
incumpría a normativa en materia de política
lingüística. Falla de formación, recursos, directrices e
coordinación
Clasificación dos ENL (Veiga García, 2011)
ENL burocráticos
ENL anárquicos
ENL “folclorizantes”
ENL puristas



Decreto 247/1995:
•avance cara a normalización do galego
• fixaba materias que debían ser impartidas en galego
(aproximadamente o 33%)
• obrigaba aos centros a enviar a Inspección
Educativa a relación de horarios e materias
impartidas en lingua galega.
•De novo, ausencia de medidas e directrices
concretas que garantisen o cumprimento da
normativa.



A política lingüística durante estas dúas décadas
estaría marcada pola
•falla de planificación
•obxectivos claros
•ausencia de estratexias ben definidas en materia de
normalización,
•pasividade de Inspección Educativa
•Falla de interese por parte da Administración pola
consecución de obxectivos e polos resultados do
traballo dos ENL

Cumprimento da normativa recae novamente no
voluntarismo e esforzo de docentes e ENL



DIAGNÓSTICO DO GALEGO NO ENSINO:
• O sistema educativo non consegue dotar ao
alumnado dunha boa competencia lingüística en
galego
•Existencia dun profesorado con un nivel
ineficiente de galego
•Incumprimento das cotas mínimas asignadas para
o galego nos centros educativos privados e
concertados
•Existencia de prexuízos cara a lingua galega
•ENL relegados a un rol consultivo, sen unha
estrutura que os coordine e oriente



OBXECTIVOS DO PXNL PARA O ENSINO:
• Competencia plena en galego do alumnado que
facilite a adopción do galego coma lingua habitual nas
novas xeracións
•Uso maioritario do galego na docencia e nas
relacións escolares.
•Esixir a TODOS OS CENTROS sen excepción o
CUMPRIMENTO da normativa
•Na etapa de educación infantil garantir docencia en
galego para os nenos/as galegofalantes
•No resto de niveis educativos un mínimo do 50% das
materias a impartir en galego



AVALIACIÓN E PAPEL DOS EQUIPOS DE
NORMALIZACIÓN
•Realizar ao finalizar cada curso académico unha
memoria que serva para avaliar o estado de
normalización de cada centro que dea conta do
número de materias impartidas en galego e a
repercusión que estas tiveron na competencia e uso do
galego por parte do alumnado
•Unha modificación do marco normativo dos ENL que
garanta a súa capacidade para influír na vida dos
centros e permitindo que leven a cabo as súas funcións:
deseño, posta en marcha e revisión dos programas de
planificación lingüística.



•Un consenso canto á definición do “problema”. 
•Un consenso canto á “solución”  do problema
•Unha política SIMBÓLICA marcada pola falla de 
directrices e obxectivos claros, mecanismos de control 
e de avaliación. 
•Dinámica de incumprimento
•Normativas aprobadas por consenso das forzas 
políticas. 
•Papel marxinal dos grupos contrarios á 
normalización



Goberno de coalición PSdG- BNG
Cambios na SXPL:
•Maior visibilidade e peso dentro da estrutura do
goberno
•Carácter transversal
•Maiores recursos
•Estratexia para diluír conflitos entre socios de
goberno.
Proceso de negociación dun decreto que
transformase en norma o PXNL. Participación das
tres forzas políticas. Acordo en febreiro de 2007
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O aspecto máis relevante do decreto non radica tanto nas
cotas para cada lingua se non no establecemento de
medidas concretas de control e avaliación:
 Os ENL terán un papel fundamental na elaboración
dos programas de normalización dos centros.
 Os centros deberán realizar un proxecto lingüístico
anual.
 Inspección Educativa avaliará os proxectos lingüísticos,
velará polo seu cumprimento e avaliará os resultados dos
mesmos.
 Nos plans de avaliación dos centros educativos terase
en conta o grao de cumprimento da normativa en
materia de normalización







Desaparece o consenso en canto á definición do
“problema”, xurdindo dous polos opostos en canto á
concepción da política lingüística no sistema educativo.
Desaparece tamén o consenso en canto a “solución do
problema”
 Cambio de percepción sobre o papel que os poderes
públicos debían desempeñar no proceso de
normalización da lingua galega.
 A cuestión da lingua coma elemento clave do discurso
político
 Alta presenza dos grupos antinormalización
Papel relevante dos medios de comunicación



ESCENARIO COMPLEXO PARA IMPLANTAR UN
MODELO DE LIBRE ELECCIÓN:
 límite legal (LNL)
 Falla de recursos
Forte oposición política
Forte oposición no eido social, cultural e educativo

DÚAS ESTRATEXIAS:
 nomeamento de Anxo Lorenzo
Enquisa aos pais

















A aprobación do decreto do plurilingüismo ía supoñer, en
resumo:
A diminución de materias a impartir en galego
A determinación da lingua materna en mans dunha
consulta a pais e nais
A liberdade do alumnado para empregar a lingua da súa
preferencia
Un menor peso dos Equipos de Dinamización en
Normalización
Unhas medidas de control sobre o cumprimento da
normativa máis laxas que as do decreto anterior.






