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1. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO ACTUALIZADO

1.1. CONTORNA SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO

O Concello de Ordes, con unha extensión de 158 km2 , atópase entre as

cidades  de  A  Coruña  e  Santiago.  É  o  centro  de  unha  comarca

predominantemente  rural  e  lingüisticamente  vencellada  á  lingua  galega,

integrada polos concellos de Cerceda, Frades, Mesía, Oroso, Tordoia e Trazo.

Todos eles agrúpanse na Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ordes

que  ofrece  distintos  tipos  de  servizos  mantendo,  o  noso  centro  educativo,

estreita relación con algúns.

O CEIP Campomaior está situado na vila de Ordes, concello historicamente

vencellado ao sector  primario  que,  nas derradeiras décadas do século  XX,

acadou  importante  desenvolvemento  do  secundario  –  especialmente  na

industria téxtil- e dos servizos na zona urbana. As circunstancias actuais de

desemprego tamén afectan a Ordes: Segundo os datos aportados pola Oficina

local de Emprego, o noso Concello rexistra un índice de desemprego de un

20% .

Actualmente, o Concello de Ordes conta con unha poboación ó redor dos

13000 habitantes, dos que uns 6000 residen na zona urbana. Hoxe en día, o

noso Concello presenta un índice positivo de crecemento vexetativo que se

reflicte no incremento da ratio alumno/aula nos derradeiros anos.

En canto a infraestrutura o noso colexio consta de tres edificios:

O edificio principal, subdividido en dúas zonas:

- A do alumnado que, con dous andares, acolle 4 aulas de Educación Infantil

e 12 de Educación Primaria, unha aula de informática, unha de Inglés, unha

de A.L. e unha pequena división habilitada para obradoiros de cociña. As

dúas últimas resultaron da división de dous laboratorios, un de cada planta.

                                                                                                                                                                                          3

CEIP Campomaior - Ordes

Travesía Campomaior s/n
15680 ORDES (A CORUÑA)

881880886   ceip.campomaior@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampomaior

mailto:ceip.campomaior@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampomaior


Tamén hai 4 grupos de aseos para nenas, 4 para nenos e 2 aseos para o

profesorado.

Dispón de un elevador que foi instalado hai uns anos para facilitar o acceso

a unha alumna discapacitada.

-      A  outra  parte  do  edificio  alberga  a  zona  administrativa  -  Secretaría,

Dirección e Xefatura de Estudos-,  o Departamento de Orientación,  unha

pequena titoría, a conserxería, a sala do profesorado, a Biblioteca, un baño

e a Sala de Usos Múltiples,

onde se imparten clases de Música ao alumnado de Primaria e Infantil.

Os patios:

- Nun  deles,  hai  dúas  edificacións  máis  pequenas:  unha  é  a  vivenda  do

conserxe e a outra acolle dúas aulas de Educación Infantil, un grupo de

aseos e un aula de apoios e valores cívicos.

- No  outro  patio  hai  un  polideportivo  no  que  se  imparten  as  clases  de

Educación Física de Primaria e psiicomotricidade de Infantil.

Cómpre  salientar  algunhas  carencias  infraestruturais  que  obstaculizan  o

desenvolvemento das clases:

- Catro das aulas do primeiro andar, con fiestras a sendos patios cubertos,
carecen de  iluminación  natural  adecuada;  dúas delas  teñen importantes
problemas de humidade.

- Nos días de choiva os patios cubertos son insuficientes para os recreos
simultáneos de Infantil e Primaria.

- A drenaxe dos patios de recreo non é boa, a auga empoza e non permite o

xogo en amplas zonas.

- O polideportivo, utilizado polo Concello para competicións deportivas, non

reúne as características desexables para o desenvolvemento das clases de

Educación Física dun C.E.I.P.
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Outras eivas que afectan á organización son as que seguen:

- As dimensións da sala do profesorado son moi escasas para os fins que se

pretenden. As reunión de claustro non se poden celebrar na sala por falta

de espazo.

- A  falta  de  titorías  imposibilita  manter  reunións  cos  pais/nais  durante  a
xornada lectiva.

- Habilitouse o espazo da casa do conserxe para a atención á diversidade e

atención alternativa.

1.2. SITUACIÓN DO PROFESORADO

O centro conta con 6 unidades de Educación Infantil e 12 de primaria. O equipo

docente  está  formado  por  un  total  de  28  mestres/as,  que  compoñen  o

organigrama que amoso a continuación:

 Equipo directivo: director, xefa de estudos e secretaria.

 8 mestras de educación infantil: seis titoras e dúas mestras de apoio.

 12 titores de educación primaria.

 1 especialista en Audición e Linguaxe.

 2  mestres  de  Pedagoxía  Terapéutica  (un  deles  compartido  co  CEIP
Castelao).

 2 mestres especialistas de Lingua Estranxeira Inglesa.

 1 mestre especialista en música

 2 mestres especialistas de educación física.

 2 mestres especialistas de Relixión Católica (compartidos).

En  canto  ao  persoal  non  docente  o  centro  conta  cun  conserxe,  unha

administrativa  e  dúas  coidadoras  que  atenden  aos  nenos  con necesidades

educativas especiais. Ademais, o centro tamén dispón de servizo de limpeza.
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Salientamos o interese do profesorado por formarse no uso da biblioteca.

Polo que se formou un grupo de traballo que se chama “Navegando pola nosa

biblioteca”, do que forman parte 15 mestres e mestras. Enfocan o seu traballo

na dinamización da lingua galega, ademais encargouse de elaborar este ano o

Plan de Escritura e o Plan Lector do Centro con especial incidencia no fomento

da lingua galega.

Contamos  con  Equipo  de  dinamización  da  lingua  galega,  o  cal  está

formado por 7 persoas. As competencias do Equipo de Dinamización da lingua

galega son as establecidas no Decreto 124/2007 de 28 de xuño.

Compoñentes do Equipo de Dinamización da lingua galega:

Coordinadora:

- Lucía Sevio Barrio

Membros:

- Manuel Calvo Santos
- María Isabel Fernández Bello
- Verónica Gómez Blanco
- Antonio González Vaamonde
- María Esther Rodríguez Velasco
- Patricia García De Francisco

Establécese un calendario  de reunións mensual,  coincidindo co primeiro

martes  de  cada  mes,  como  vén  sendo  habitual  nos  derradeiros  cursos;  a

maiores celébranse reunións cando se estima preciso.

O Equipo de Dinamización da lingua galega traballa en colaboración con

outros equipos, especialmente co EACE e o Equipo de Biblioteca. Tamén se

ten creado a dinámica de colaboración desde hai anos coas entidades locais,

asociacións e outros centros de ensino da localidade e da comarca. 

Existe unha partida económica asignada dentro dos presupostos do centro

para o Equipo de Dinamización da lingua galega.
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Para lograr a visibilidade das actuacións do EDLG, o centro conta desde hai

varios cursos, cun espazo informativo no cortizo da entrada principal, que este

ano ampliouse debido ás necesidades das actividades plantexadas dende o

Equipo  de  Dinamización  da  Lingua  Galega.  Estanse  a  incluir  os  logos  do

equipo nas súas actividades e creándose un espazo propio na web do centro.

1.3. Situación do alumnado.

O CEIP Campomaior conta con uns 350 alumnos/as. Recibe a maior parte

do seu alumnado da zona urbana do Concello e un 22% de zonas próximas

ubicadas en áreas rurais das parroquias de Ordes (lugares de Raxide, Darefe,

Vidueiro, O Alto, O Casal, As Casillas, A Fraga da Galiña) , Pereira (Guindiboo

de Arriba) e Santa Cruz de Montaos (Guindiboo de Abaixo). Máis de un 2%

reside en outro Concello.

Preto do 90% do alumnado do CEIP Campomaior é oriúndo de Galicia. O

resto procede de outras Comunidades ou do estranxeiro. O 8,5% proveñen do

estranxeiro. Máis da cuarta parte destes veñen desde países Latinoamericanos

e Estados Unidos e son descendentes, en segunda xeración, de emigrantes

galegos. O resto chegaron a Ordes formando parte de correntes migratorias

relacionadas con:

- Procesos de adopción no estranxeiro (Federación Rusa).

- Inmigración desde o Norte de África (Marrocos).

- Inmigración desde Europa (Portugal e Romanía).

- Inmigración desde Latinoamérica (Brasil, Vanezuela e Colombia).

- Familias itinerantes e, ocasionalmente, minorías étnicas.

Existe, ademais, preto dun 4% de alumnado que, nado en España, forma

parte  dun  núcleo  familiar  de  procedencia  estranxeira,  cun  primeiro  idioma

foráneo  que  frea  o  desenvolvemento  lingüístico,  cultural  e  curricular  dos
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seus/súas fillos/as e que require de medidas de atención específicas. Concorre,

tamén, un contexto socioeconómico e cultural baixo na maioría dos casos

Extraendo como mostra as enquisas realizadas ás familias na Avaliación

Diagnóstico e as consultas no inicio da escolaridade nos dous últimos anos,

conclúese que:

Contexto socioeconómico:

A maioría das familias do alumnado realiza tarefas remuneradas fóra da

casa relacionadas cos sectores secundario e terciario. Unha minoría dedícanse

ao sector primario, están xubilados/as ou dedícanse a tarefas domésticas non

remuneradas. En canto á extracción social do alumnado defínese como:

 nivel alto, medio alto 10%

 nivel medio 60%

 baixo,  medio  baixo

30% Contexto familiar:

Na  maioría  das  familias  un  55% conviven  no  núcleo  familiar  pai,  nai  e
irmáns, fronte a

un 25% que conviven con un dos proxenitores.

Contexto  cultural:

A maioría dos proxenitores posúe estudos básicos ou obrigatorios. Un 28%

das nais teñen estudos universitarios fronte o 16% dos pais e sen embargo o

número de desemprego e moito maior nas nais un 26% fronte a un 10% dos

pais.

As expectativas das familias en canto o nivel de estudos que esperan que

acaden os seus fillos é bastante alto sobre un 87%. Nas mesmas enquisas un

70% das  familias  indican  un grado  de  satisfacción  alto  co  centro  Contexto

lingüístico:

Un 54% son galego falantes en ámbito familiar e escolar fronte o 23% que

empregan as dúas linguas oficiais da nosa Comunidade por igual.

                                                                                                                                                                                          8

CEIP Campomaior - Ordes

Travesía Campomaior s/n
15680 ORDES (A CORUÑA)

881880886   ceip.campomaior@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampomaior

mailto:ceip.campomaior@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampomaior


Existe, ademais, preto de un 4 % de alumnado que, a pesar de que algúns

naceron  en  España,  forman  parte  de  un  núcleo  familiar  de  procedencia

estranxeira,  con  un  primeiro  idioma  foráneo  que  frea  o  desenvolvemento

lingüístico, cultural e curricular dos seus/súas fillos/as e que require de medidas

de  atención  específicas.  Concorre,  tamén,  un  contexto  socioeconómico  e

cultural baixo na maioría dos casos. Distribución do alumnado no Centro

alumnado de este Centro está repartido en seis unidades de Educación

Infantil  e doce de Educación Primaria.  A media de alumnado en Educación

Infantil é 22 alumnos por aula, variando a ratio entre 20 e 25. En Educación

Primaria  a  media  alumnos/clase  sitúase  en  21,  oscilando  entre  17  e  25.

Obsérvase tendencia a incremento de ratio nos derradeiros anos.

Neste  presente  curso  pasouse  unha  enquisa  para  as  nais  e  pais  do

alumnado que comeza 4º de educación infantil (3 anos):
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12. Por que se produciu o cambio? Porque empezou a falalo o/a neno/a.

Podería explicar as razón dese cambio? Para coñecer o idioma do pai/nai, para falar outra 
lingua.
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1.4. Situación lingüística do centro.

A lingua galega está presente en toda a documentación administrativa do

Centro, rotulados e comunicacións ás familias; é tamén a lingua vehicular nas

reunións de organismos colexiados e todo tipo de reunións da comunidade

educativa.  A  lingua  empregada  polo  alumnado  no  contexto  educativo  é

predominantemente o galego.

A  lingua  vehicular  da  ensinanza  na  Educación  Infantil  e  no  primeiro  e

segundo nivel de Educación Primaria é o galego, tal como figura no Proxecto

Educativo (PE). Os materiais de lecto-escritura están en galego.

Todas  as  áreas  agás  Matemáticas,  Inglés,  Lingua  Castelá,  Relixión  e

Educación  Física  son  impartidas  en  galego  como  se  recolle  no  Proxecto

lingüístico do centro.
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Situación da PSC e PLC

Actualmente  o  centro  conta  cunha  análise  da  situación  Lingüística  da

comunidade  educativa  grazas  ao  traballo  elaborado  polo  Equipo  de

Dinamización Lingüística de cursos anteriores.

O alumnado procedente do estranxeiro contaba cun mestre especialista en

Audición e Linguaxe (a maiores do profesorado do catálogo do centro). Este

ano este labor é realizado polas mestras de Audición e Linguaxe, pola mestra

de Pedagoxía Terapéutica.

Dotación dos fondos en galego

A biblioteca do centro conta con abundantes fondos (ao redor de 7.700

exemplares en galego e castelán)  porque cursos anteriores participouse co

Plan  de  Mellora  de  Bibliotecas  escolares,PLAMBE,  concedido  xa  no  curso

2006/07. Coa asignación económica adquiríronse novos fondos, dos cales un

50% está en galego. Asemade, este curso estanse a adquirir libros de María

Victoria Moreno, escritora á que se lle adica o Día das Letras Galegas en 2018.

Tamén ten  previsto  adquirir  vídeos  en galego e  subscribirse  a  algunha

revista se o presuposto deste ano permite.

Os cursos anteriores foron especialmente intensos na animación á lectura,

téndose realizado numerosas actividades de dinamización canalizadas a través

da Biblioteca e prevese que no 2º e 3º trimestre deste curso se continúe nesta

dinámica.

 

Presenza do galego nas TICS

O centro conta cunha aula de informática,  dotada con 12 ordenadores.

Todos os grupos teñen asignado un horario semanal do que habitualmente fan
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uso para traballar coas novas tecnoloxías. Ademais o centro conta con varios

portátiles e proxectores, e estase dotando as aula cun proxector fixo ademais

dos  ordenadores  xa  existentes  nas  aulas  para  o  uso  de  cada  titor  ou

especialista.

Contamos con  algún  software  en  galego,  especialmente  para  os  niveis

máis baixos ( Cativadas, Trasnos máxicos, Galiclic…).

A  páxina  web  do  centro  contará  a  partires  deste  curso  cun  espazo

especialmente adicado ás actividades que se promoven dende o Equipo de

Dinamización da Lingüa Galega, así como daquelas que, sendo organizadas

polos titores, outros equipos do centro, Anpa e outras institucións, fomentan a

cultura e a Lingua Galega.

A Biblioteca recolle as actividades que se van realizando no centro e en

especial os proxectos que se elaboran dende o EDLG.

Os  fondos  da  biblioteca  están  catalogados  e  xestionados  a  través  do

programa MEIGA, tamén en galego.

2. DESCRICIÓN DE OBXECTIVOS.

2.1.   Obxectivo xeral.

Coa situación exposta nesta introdución, consideramos que no noso centro

se ten acadado unha situación de “normalización” respecto á lingua galega,

polo que os obxectivos actualmente van enfocados a manter a ambientalidade

lingüística  favorable,  promovendo  actividades  de  “dinamización”  que

incrementen a vitalidade do galego entre a comunidade escolar. De modo que

os obxectivos xerais quedan resumidos da seguinte maneira:

- Fomentar actitudes positivas cara ó uso da lingua galega por parte dos

membros da comunidade escolar en todos os ámbitos do noso centro.
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- Potenciar a valorización e coñecemento da cultura galega en xeral e

da  lingua  galega  en  particular  como  indicadores  propios  da  nosa

identidade.

2.2. Obxectivos  específicos  recollidos  na  Programación
Xeral Anual (PXA).

Os obxectivos específicos recollidos na PXA, aprobados polo Claustro e o

Consello Escolar para o presente curso son os recollidos a continuación:

- Xeneralizar, dentro do posible, o emprego da lingua galega en todos

os comunicados do Centro.

- Potenciar o uso da lingua galega nas relacións entre os membros da

comunidade educativa.

   -  Valorar e desenvolver actividades favorecedoras do coñecemento da

nosa cultura: historia, tradicións, etnografía, literatura,…

- Colaborar na valoración, potenciación e recuperación de vocabulario e

expresións  comúns  do  entorno,  así  como  das  manifestacións

tradicionais  (orais,  etnográficas,  musicais,  literarias,  lúdicas  -  xogos

populares-).

- Utilizar, promover e divulgar a lingua galega en todas as actividades

que se leven a cabo no Centro.

- Traballar cara a consecución dunha boa competencia nas dúas linguas

oficiais.

- Promover a lectura, fala, comprensión e escritura na lingua propia da

nosa Comunidade.
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-  Valorar  a  historia  e  cultura  propias  deseñando  programas  de

coñecemento das mesmas.

- Manter  informada  á  comunidade  educativa  de  acontecementos

vinculados coa cultura galega na zona: exposicións, festexos, revistas ,

concursos…

- Dotar  ao  centro  dos  materiais  curriculares  axeitados  para  o

coñecemento da lingua e cultura galegas.

- Facilitar  a  asistencia  ao  colexio  de  ilustradores,  escritores,

contacontos,  grupos  teatrais  e  de música  tradicional,  ou  persoeiros

relevantes da escena pública, que promovan a lingua e cultura galegas.

- Dotar á biblioteca e ás aulas de materiais informáticos e audiovisuais

en galego, e promover o seu uso.

- Fomentar o uso das TICs empregando o galego.

- Posibilitar  a  integración  do alumnado que non posúa coñecemento

suficiente da lingua predominante, atendendo á inmersión lingüística do

alumnado inmigrante.

- Manter  e  promover  relacións  abertas  co  Concello,  Asociacións

veciñais, ANPA e outros Equipos de Dinamización da Lingua Galega.

– Informar  e  implicar  ás  familias  no  proceso  dinamizador  e

normalizador.
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3. DESEÑO  DAS  ACTIVIDADES  E  MEDIDAS  PARA  A

CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS.

3.1. Actividades que se realizan desde os diferentes niveis.

● Dende o Equipo de Dinamización da Lingüa Galega proponse, ademáis

da  organización  e  colaboración  en  festividades,  conmemorativas  e

outras iniciativas, dous proxectos: “Fáloche de libros” e “Tempos traen

Tempos”, ambas difundiranse no centro e na súa páxina web, no espazo

habilitado  para  as  actividades  do  EDLG.  Preténdes  que  estas

actividades teñan continuidade nos seguintes anos.

➢ “Fáloche de libros”: como vimos vendo nas enquisas realizadas ás

familias  nestes  cursos anteriores,  a  lectura  en galego está  pouco

fomentada  dende as  familias,  a  pesares de  ser  a  lingua  materna

maioritaria.  Para  fomentar  esta  lectura  na  nosa  lingua,  decidimos

continuar co traballo realizado no curso anterior co proxecto “Fáloche

de contos”. Este curso, cada unha das aulas do centro fará propostas

de lectura en Lingua Galega a partires de libros traballados na clase

cos titores e titoras. Estas recomendacións de lectura concretaranse

en murais, e exporanse no pasillo da entrada do centro. Para facilitar

que todas as propostas teñan cabida no espazo habilitado, o EDLG

fixo  un  calendario  de  entrega  de  xeito  que,  cada  mes  estarán

expostas as recomendacións de tres aulas e cada unha delas saberá

a data na que se recollerá a súa entrega.

➢ “Tempos traen tempos”: esta actividade ten como obxectivo principal

favorecer o coñecemento da cultura tradicional, así como o refraneiro

galego.  Desenvolverase  a  través  de  dous  tipos  de  actividades.  A

primeira  delas,  consiste  nunha  exposición  de  obxectos  antigos

tradicionais,  na  que  cada  mes  se  destacará  un  deles  como
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protagonista e se irá  recollendo información sobre os mesmos en

carteis  informativos.  Esta  mostra  farase  na  entrada  principal  do

centro para facilitar a difusión por toda a comunidade educativa. A

segunda  actividade,  será  un  concurso  no  que  participarán  os

alumnos  e  alumnas  explicando  o  sentido  e  significado  de  refráns

galegos. 

●   Celebracións especiais:

➢ Celebración do Magosto: coordinados polo EACE e colaborando coa

ANPA “O Futuro”,  todo o centro participará nos xogos tradicionais

onde a castaña será o elemento central, e posteriormente asaremos

as mesmas para comelas todos xuntos.  Destacar  que este ano o

grupo de folclore tradicional galego “OS VIQUEIRAS” virá a tocar e

cantar cos nenos, para o cal en sesións de música previas, todo o

alumnado dende infantil  a 6º, ensaiará “A saia de Carolina” e “Na

beira do mar” con este grupo para logo amenizar o magosto.

➢ Nadal: o EDLG e o Equipo da Biblioteca colaborarán para elaborar

un mural sobre o Apalpador que será decorado polo alumnado do

centro,  e que nos visitará os días previos ás vacacións de nadal.

Para a creación da árbore de Nadal pegaremos follas de papel con

lendas, poesías, refráns, cancións que teñan relación coa figura do

Apalpador.

➢ Celebración do Entroido: promovendo esta festa por medio da figura

do Meco que nos recomendará como temos que ir disfrazados, para

esto a colaboración coas familias será esencial.

➢ Día da Paz: no que todo o alumnado participará na creación dunha

frase que promova a  convivencia,  lema que estará recollido  nuha
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peza  de  puzle  que  montaremos  o  Día  da  Paz,  a  continuación

cantaremos e bailaremos unha canción cunha mensaxe de Paz. Coa

colaboración do Equipo de biblioteca organizaremos unha mostra de

lecturas en galego relacionadas cos valores, a amizade, a familia,

etc.

➢ Día de Rosalia de Castro: a biblioteca conxuntamente co Equipo de

Dinamización da Lingua Galega, organizarán un kamishibai a partires

da obra “Rosalía Pequeniña” de Uxía Senlle.

➢ Semana  da  prensa:  traballo  con  noticias  na  clase,  priorizando

aquelas que fagan referencia a aspectos culturais galegos.

➢ Día do libro: promovendo a lectura en galego a través dunha charla

cun  escritor.  Ademáis  dende  a  biblioteca  farase  unha  xornada

especial de animación á lectura que culminará coa elaboración de

marcapáxinas.

➢ Día das Letras Galegas: dedicado este ano á escritora María Victoria

Moreno. Nos días previos cada clase irá a contar algún dos seus

relatos ou poemas a outra aula.  Asemade, crearase un rincón na

entrada do centro coas súas obras para fomentar a súa lectura entre

o  alumnado  e  as  familias  (entre  outras  actividades  explicadas  no

apartado de actividades plurianuais).

● Concursos para a promoción do galego:

➢ Concurso de refráns: na que cada aula traballará un ou varios refráns

galegos e fará un cartel informativo sobre o significado do mesmo e a súa

orixe, relacinándoo cas tradicións e costumes de antaño.
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➢  Concurso da mascota de TIC,s:  xunto co Equipo de TIC´s crearase

unha mascota e poñeráselle un nome e unha personalidade que axudará a

promover o uso da Lingua Galega.

● Colaboracións e visitas a Institucións:

➢  Visita da Garda Civil ao centro: para concienciar ao alumnado sobre os

riscos das drogas e alcohol e a violencia de xénero. Realizarase en dous

sesións e trimestres diferentes.

➢  Visita  á Residencia de anciáns Vitais:  con motivo da celebración do

Nadal  os  nenos  de  primaria  recitarán  diferentes  panxoliñas,  asemade

tamén acudirán polo entroido e farán outra visita no terceiro trimestre na

que os anciáns lle ensinarán unha manualidade aos cativos.

➢  Visita  dos bombeiros: coñecemos a labor tan importante que fan os

bombeiros do noso Concello.

➢  “Contando  contos  do  Camiño”:  contacontos  realizado  na  Casa  do

Concello de Ordes: para difundir os aspectos etnográficos dende o Camiño

de Santiago.

➢  Actividade de plantación de dúas árbores: para concienciar ao

alumnado da necesidade de coidar a nosa contorna.

➢  Visita  da  “Casa  Grande  de  Xanceda”  de  Ordes:  na  que  se

elaborarán yogures e queixo de xeito tradicional e ecolóxico.

➢  Visita  do  Apalpador:  para  promover  o  coñecementos  das

tradicións galegas relacionadas co Nadal.

➢  Visita  de  “Maxia  Triana”:  fomento  da  lingua  galega  a  través  dunha

actuación de maxia.
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➢  Teatro no outono: obra de teatro destinada ao alumnado de primaria.

➢  Percusión con refugallo: taller de elaboración de instrumentos musicais

con material de refugallo.

➢ Teatro  obradoiro  de  oralidade  da  Lingua  Galega:  taller  no  que  se

fomentará o uso da lingua galega a través do teatro.

➢ Visita á Catedral de Santiago.

● Pais, Nais e antigos alumnos e alumnas.

➢  Contacontos:  visita  de  nais  e  pais  de  infantil  que  colaboran  co

profesorado desta etapa na lectura de diferentes contos.

➢  Os pais e nais irán a aula dos seus fillos/as a cantar panxoliñas e/ou

facer unha obra de teatro.

➢  Escritores: colaborarán pais e nais de alumnos cuio oficio e a

literatura para darnos a coñecer a súa profesión.

● Oficios da nosa contorna:

➢ “Praza  de  abastos”:  personal  deste  mercado  acudirá  ao  centro  para
traballar, entre outros aspectos, o funcionamento dos mercados tradicionais
e hábitos alimenticios saudables.

➢ Cestería: o alumnado aprenderá o xeito tradicional de facer cestas.

➢ Observar o traballo dun xardineiro. Explicaranos cales son as plantas

que temos no noso centro e a maneira de coidalas.

➢ Visita dun escritor de literatura galega ao centro.
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3.2.  Actividades previstas e plurianuais.

● Colaboración co  Concello  de  Ordes:  vaise  colaborar  co  Concello  do
mesmo modo que se fixera en anos anteriores, participando nas charlas,
conferencias, exposicións e actividades que nos propoña se entendemos
que foren de interese para o noso alumnado.

● Colaboración coa Biblioteca Municipal: é de moito interese para nós a
colaboración  coa  biblioteca municipal,  e  prevemos  participar  nas
actividades que desde esta se nos propoñan, tales como asistencia a
encontros con escritores e escritoras, ilustradores ou outras actividades
que poidan ser do aproveitamento do noso alumnado.

● Prensa convencional e dixital: promover a lectura de prensa, de xornais
en galego impresos e dixitais a través dos titores/as.

● Direccións  web  de  interese  para  o  profesorado:  seguir  mantendo
informado  ao profesorado  sobre  as  direccións  web  de  interese  que
estean  en  galego  e  teñan relación  preferentemente  do  proxecto  dos
oficios(  www.axpgt.org;  ;  www.culturagalega.org ;  www.degalicia.org ;
www.lingua.gal ; ) así como da información relevante extraída do Boletín
Semanal do Observatorio de Lingua Galega.

● Programación das Letras Galegas: organización de actividades para a
conmemoración e homenaxe á autora seleccionada pola RAG para as
Letras Galegas 2018 é unha das actividades mais relevantes do EDLG.
Como en cursos anteriores,  a  organización  dos actos  desta  Semana
corre  a  cargo  de  EDLG  en  colaboración  co  EACE  e  co  Equipo  de
Biblioteca. Vén sendo habitual no colexio celebrar dun xeito especial a
Semana  das  Letras  Galegas,  promovendo  obradoiros,  charlas,
contacontos  e  actividades  específicas  de  difusión  da  cultura  galega.
Temos  previsto  para  este  curso,  en  grandes  liñas  as  seguintes
actividades:

➢  Achegamento  á  figura  de  María  Victoria  Moreno na  Biblioteca.  Na

semana do 14 ao 16 de maio o alumnado coñecerá na súa hora semanal
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de biblioteca o autor deste ano, dun modo adaptado á súa idade e terá un

primeiro contacto coa súa obra de modo que se valore a súa entrega á

literatura galega como cidadán galego e do mundo. Procurarase en todo

momento  partir  das  edicións  e  traballos  publicados  con  motivo  da

celebración desta data sinalada por diversas editoriais e autorías, de modo

que se terán que adquirir estas obras.

➢  Actividades sobre a autora homenaxeada e os autores e autoras

de  anos  anteriores.  Lembranza  das  homenaxes  doutros  anos.

Visionamento  da  exposición  conmemorativa.  Para  os  mais  pequenos,  o

EDLG xunto co equipo de biblioteca, elaborará actividades manipulativas

para os máis pequenos: puzles co retrato do autor, textos desordenados,

textos con ocos para completar, barullos de letras, emparellar nomes dos

escritores máis coñecidos cos seus apelidos...  Para elo dispoñemos dun

gran encerado magnético onde os alumnos se divirten aprendendo.

➢  Cada clase do centro acudirá a outra para narralle un dos contos

ou poemas de María Victoria Moreno.

➢  Buscar  a  colaboración  de  pais  e  nais  escritoras  que  farán  unha

homenaxe a María Victoria Moreno.

➢  Ademáis realizaranse as seguintes actividades, durante o mes de maio,

para conmemorar o Día das Letras Galegas:

-  Audición de cancións tradicionais galegas.

- Análise dos textos de cancións típicas galegas.

- Aproximación á figura das cantareiras.

- Identificación de bailes tradicionais galegos e aprendizaxe dalgún dos seus 
pasos.
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- Recoñecemento dos instrumentos musicais típicos galegos: pandeiros, gaita, 
pandeireta... e recoñecemento dos seus materiais, sons, familia ...

- Coñecemento das partes do traxe rexional galego.

3. CADRO RESUMO DE ACTIVIDADES

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADE RESPONSABLES DESTINATARIOS ORZAMENTO
MATERIAL

NECESARIO

1º TRIMESTRE
Garda Civil: drogas e 
alcohol

EDLG

EACE

TITORES

5º  e  6º  de
primaria

0,00 €

1º TRIMESTRE
Teatro obradoiro 
oralidade Lingua 
Galega

EDLG

ANPA
Primaria 0,00 €

1º TRIMESTRE Visita Apalpador
Todos os equipos

ANPA
Todo o centro 0,00 € Material funxible

1º TRIMESTRE Mural Apalpador
EACE

Equipo Biblioteca
Todo o centro 50€ Material funxible

1º TRIMESTRE Magosto
Todos os equipos

ANPA
Todo o centro 0,00 € castañas

1º TRIMESTRE
Taller de música 
galega con “Os 
viqueiras”

EACE

ANPA
Todo o centro 0,00 €

1º TRIMESTRE Maxia Triana ANPA Todo o centro 0,00 €
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EACE

1º TRIMESTRE
Taller de percusión 
con refugallo

EACE

ANPA
Todo o centro 0,00 €

1º TRIMESTRE Casa de Xanceda
EDLG

EACE
1º e 2º 0,00 €

1º TRIMESTRE
Contando contos do 
Camiño

EDLG

EACE
Primaria 0,00 €

1º TRIMESTRE Teatro no outono
EDLG

EACE

1º,  2º  e  3º
Primaria

0,00 €

1º TRIMESTRE Praza de Abastos
EDLG

EACE
Primaria 0,00 €

1º TRIMESTRE Actuación familias
EACE
Titores

Infantil  e  1º  ciclo
de Primaria

0,00 €

2º TRIMESTRE Día da Paz
Todos os equipos

Titores
Todo o centro 50€ Material funxible

2º TRIMESTRE Entroido Todos os equipos Todo o centro 100€
Material funxible

fotocopias

2º TRIMESTRE
Concurso mascota de 
tic´s

Todos os equipos Todo o centro 50€ Material funxible

2º TRIMESTRE
Visita á Catedral de 
Santiago

EDLG

Titores
4º curso 0,00 €

2º TRIMESTRE Plantación de árbores EDLG Todo o centro 0,00 €
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EACE

2º TRIMESTRE
Concurso refráns 
galegos

EDLG Todo o centro 100,00 €

Material funxible

material
bibliográfico

2º TRIMESTRE Día de Rosalía
EDLG

Equipo Biblioteca
Todo o centro 50

Material Funxible

fotocopias

2º TRIMESTRE Semana da Prensa
EDLG

Equipo Biblioteca
Infantil 0,00 €

2ºTRIMESTRE Visita escritor

Equipo Biblioteca

EDLG

ANPA

Primaria 0,00 €

3º TRIMESTRE
Día das Letras 
Galegas

EDLG

Equipo de Biblioteca
Todo o centro 150€

Material funxible

fotocopias

3º TRIMESTRE Folclore galego

Mestre  música  de
infantil  e  mestra  de
música de primaria

EDLG

Todo o centro 0€

3º TRIMESTRE Día do Libro
EDLG

Equipo de Biblioteca
Todo o centro 50,00 €

Material funxible

fotocopias

3º TRIMESTRE Pais e nais Escritores
EDLG

Titores
Todo o centro 0,00 €

3º TRIMESTRE Reciclaxe
EACE

EDLG
Todo o centro 0,00 €
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3º TRIMESTRE
Garda Civil: violencia 
de xénero

EDLG

EACE

Titores

5º e 6 primaria 0,00 €

3º TRIMESTRE Cestería
EACE

ANPA
Todo o centro 0,00 €

3º TRIMESTRE Bombeiros Todos os equipos Todo o centro 0,00 €

Todo o curso Fáloche de libros EDLG Todo o centro 50,00 €
Material Funxible

fotocopias

Todo o curso Tempos traen tempos EDLG Todo o centro 50,00 €
Material Funxible

fotocopias

Todo o curso Visitas Residencia
EACE

EDLG
1º, 2º, 3º 0,00 €

Todo o curso
Pais e nais 
contacontos

Titores

EDLG
Infantil

Todo o curso
Apertura da biblioteca 
escolar

Equipo da Biblioteca Todo o centro 0,00 €

Todo o curso
Formación do 
profesorado

profesorado Profesorado 0,00 €
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Visto e prace.

A dinamizadora do proxecto de                  O director do CEIP Campomaior

fomento do uso do galego                                      de Ordes

         Lucía Sevio Barrio                                         Antonio González Vaamonde

Manifestamos  o  compromiso  de  desenvolvemento  das  actividades
programadas no caso de obter o financiamento.
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