
Estimadas compañeiras, estimados compañeiros: 
Desde a CIG-Ensino estamos a desenvolver unha campaña para potenciar a oferta da 
materia de Lingua Portuguesa como 2ª lingua estranxeira, á par das outras linguas, tanto 
na ESO como no Bacharelato. 
As razóns para demandar a potenciación da impartición desta materia son as seguintes: 
- O coñecemento do portugués inflúe na valorización positiva do galego e reforza a 
aprendizaxe do noso idioma. Alén disto, é unha estratexia máis para a normalización 
lingüística pois son moitos os produtos que o noso alumnado non atopa en galego e aos 
que podería acceder en portugués, non tendo que consumilos en español: dvd’s, 
programas informáticos, material de quiosco, certos xéneros musicais, libros técnicos e 
super-vendas, Internet, etc. O contacto co portugués proporcionaríalle así unha 
alternativa contribuíndo a frear a progresiva castelanización da mocidade galega. 
- A proximidade física dos centros galegos con Portugal favorece a práctica e o uso da 
lingua que se está a estudar nas aulas.  
- O dominio da lingua portuguesa aumenta as saídas laborais do noso alumnado. Cada 
vez son máis as empresas galegas ou españolas que traballan en Portugal ou para 
Portugal e demandan persoas coñecedoras da súa lingua. Tamén o Eixo Atlántico e a 
creación da eurorrexión Galiza-Norte de Portugal contribúen a aumentar as relacións 
institucionais e de todo tipo a ambos os lados da fronteira. Neste contexto, o alumnado 
galego é o máis capacitado da UE para aprender portugués dada a súa proximidade coa 
lingua galega; en pouco tempo, pode acadarse un nivel aceptábel de portugués, o que o 
converte, nunha materia atractiva para o alumnado. 
- O portugués é lingua de traballo da UE, do Mercosul, da OEA e a Unión Latina entre 
outros organismos supra-estatais, é falado por 200 millóns de persoas nos cinco 
continentes, co que se lle está a ofertar ao alumnado unha aprendizaxe moi útil. 
Os trámites que se deben seguir para solicitar a impartición da optativa de 
portugués, son estes: 
- Un departamento, que deberá contar con profesorado cualificado, realiza a proposta, 
que deberá especificar en que nivel se iniciará a oferta da optativa. 
- O Departamento trasladará a proposta ao equipo directivo que deberá tramitar a súa 
aprobación para presentalo á inspección educativa e ao Delegado Provincial da 
Consellería de Educación. Estes trámites acostuman a realizarse no mes de febreiro. 
- No impreso de matrícula aparecerá a opción da optativa.  
 
Dese a CIG-Ensino imos realizar unha serie de iniciativas tendentes a potenciar a 
presenza do portugués nos centros educativos e por iso vos trasladamos esta proposta, 
coa finalidade de que a Consellaría coñeza a demanda dos propios centros educativos en 
prol da implantación desta materia e como medida de apoio para que se estenda a súa 
implantación. 


