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O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do CEIP Emilia Pardo Bazán
do curso 2016-2017 tivo como obxectivo principal continuar potenciando a nosa
lingua como linguaxe vehicular útil e promover o coñecemento da nosa cultura.
En colaboración co Equipo de Extraescolares, Biblioteca, TICS, Teatro e
Horto do centro e en consonancia coas actividades programadas previamente
no Proxecto Lingüístico de Centro e no Proxecto de Fomento do Uso do
Galego (cadro-resumo de actividades) destacamos as seguintes:

Sesións de Lectura Silenciosa.
Saídas didácticas.
Día da Ciencia en galego.
Difusión da música galega mediante a megafonía.
Día Mundial da Saúde.
Violencia de Xénero.
Samaín.
Magosto.
Nadal.
Día da Ciencia en Galego.
Día da Paz.
Entroido.
Os Maios.
Grupo de teatro interaulas.
Exposición interclases de traballos ou contacontos.
Conmemoración do Día de Rosalía.
Certame Artístico-Literario.
Interpretación de Cancións Populares Galegas.
Colaboracións con outros centros na realización de distintas actividades.
Letras Galegas.
Horto Escolar.
Día do Libro.
Semana de Teatro no Colexio.
Revista:”Edición Especial de Carlos Casares”.
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Vídeo: “Carlos Casares en busca das Letras”
Visualizar as actividades na páxina web do colexio.
Colaboracións con outros centros: Proxecto Luisiana, II Xuntarte, Proxecto
Lingüístico Europeo,...

Descrición das actividades realizadas: temporalización, participantes
e resumo breve (pódese ampliar información nos enlaces que figuran
nesta memoria ou ben na “Páxina Web do colexio”, e demais material
elaborado ao longo do curso).
 Sesións de Lectura Silenciosa nas aulas e na Biblioteca.
Participan mestres e alumnos. Continuouse coa sesión de 20 minutos tras
o recreo de lectura silenciosa nas aulas, tal e como se iniciou en cursos
pasados.
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 Saídas didácticas.
Neste curso desenvolvéronse ao longo da xornada escolar tanto en Ed.
Infantil como en Primaria. Cada ciclo programou as súas e, nalgúns casos,
coincidiron varios ciclos (concertos, saídas relacionadas con temas de interese
didáctico,...).
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 Día da Ciencia en Galego.
Ao longo do 1º trimestre e con motivo da celebración do DÍA DA CIENCIA
EN GALEGO convertémonos en científicos e investigadores. Cada aula
realizou un experimento científico en galego, para posteriormente presentalo
ao resto do colexio. Foi un traballo moi interesante que logo recollemos nun
libro dixital. Aquí tedes unha mostra dos nosos traballos!
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipemiliapardobazancoruna/?q=taxono
my/term/41

 Difusión de música galega mediante a megafonía e outras
actividades.
Aproveitamos que no noso colexio se pon música para indicar as entradas
e saídas, para fomentar a música en lingua galega. Empregamos este recurso
como unha forma de difusión da música popular galega e seguiremos en
posteriores cursos traballando con este tipo de potenciación da nosa cultura
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musical, pois percibimos que pouco a pouco o alumnado vaise familiarizando
coa canción que se lles pon durante un par de semanas.
O alumnado de 6º curso de primaria tivo a honra de participar no 1º
Obradoiro do Centro Coreográfico Galego (CCG) titulado: QUERES COÑECER
A GAITA GALEGA que estivo a cargo de Xoán Carlos Rilo mestre gaiteiro
da Agadic-Xunta de Galicia e pai dun alumno do noso centro.
Os contidos abordados no obradoiro foron:
-Introdución breve á historia da gaita e presentación do instrumento.
-Presente e futuro da gaita galega.
-Alusión a outros tipos de gaitas e aos instrumentos máis relevantes da
música tradicional.

 Violencia de Xénero (25 de novembro).
Aproveitamos esta data, Día Internacional contra a Violencia de Xénero,
para que na mediada do posible, o alumnado tome conciencia deste erro e
adecúe o seu comportamento habitual para erradicar esta lacra que produce un
número moi elevado de mortes cada ano.
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 Celebración de festas e tradicións:

A celebración de festas tradicionais galegas ou ben o dar a coñecelas
forma parte das actividades que sempre o Equipo de Dinamización da Lingua
Galega organizou. Durante este curso realizáronse as seguintes:

* O Samaín: : A pesar da estreita colaboración entre o equipo de Inglés e o
EDLG para potenciar, ao mesmo nivel, as festas de Samaín e Halloween;
seguimos a ter serias dificultades para acadalo, debido a cada vez maior
presenza da festa anglosaxona na nosa sociedade, tentamos relacionar as
dúas festividades facendo máis fincapé na "decoración" das cabazas como
típico tamén de Galicia.

* O Magosto: A parte do tradicional asado de castañas, tentamos non
perder a tradición de crear zonchos (colares de castañas), pedíndolle aos
nenos e nenas que traian os seus e realizando unha exposición cos mesmos.
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pretendemos

involucrar

ás

familias.

https://www.kizoa.com/slideshow-maker/d76747668kP288628059o1/magostoprimaria-2016
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Ao final realizamos dous carteis (un cos alumnos de primaria e outro cos
alumnos de infantil) onde aparecen os participantes cos seus colares, que foi
exposto nos dous edificios para animalos a volver a facelos para o seguinte
curso e fíxoselles entrega dun diploma en agradecemento polo seu esforzo.

Levouse a cabo un concurso gastronómico en colaboración co equipo de
actividades extra escolares, na que os alumnos traían e elaboraban nas súas
casas pratos e doces típicos con produtos da colleita da nosa horta do curso
anterior. Expuxéronse no taboleiro do colexio.

* O Nadal: O festival de Nadal, organizado en colaboración co EACE,
houbo actuacións musicais e de dramatización, colaborou todo o equipo
docente, o alumnado, ANPA e pais/nais do alumnado e persoal non docente.
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Destacamos as actuacións musicais do Conservatorio Superior de Música de A
Coruña co DÚO DE TROMBÓNS, en EI e a actuación dun QUINTETO DE
METAIS en EP. Tamén cabe destacar a actuación dos nenos/as de de 4º e 6º
de EP coa danza: “Danza dos Pastores” e “ Jimgle Bells” e a visita de Papá
Noel que correu a cargo do persoal non docente e das nais/pais.

* Día da Paz: Preparouse unha actividade conxunta de todo o colexio e na
que tamén colabora o persoal non docente.
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* O Entroido: O venres de Entroido realizouse o popular desfile que se
organiza en colaboración co Equipo de Actividades Extra Escolares e
degustáronse produtos típicos destas datas grazas á colaboración da ANPA.
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 Día Mundial do Autismo e Portas Abertas: “Unha clase diferente”. A
semana do 3 de abril celebrouse no noso centro o Día Mundial do
Autismo e a Aula Específica abriu as portas para que todo o
alumnado a puidese coñecer.

 Día do Libro (23 de Abril).
Nesta celebración participaron todos os grupos con distintas achegas:
lecturas pola megafonía; traballos en clase,... e ao final, todos comentamos as
nosas razóns para ler, previamente expostas por grupos.

 Grupo de teatro interaulas.
Tras levar catro anos creando grupos de teatro con rapaces e rapazas de
diferentes cursos, a actividade está totalmente instaurada no noso colexio. Os
actores son nenas e nenos que se presentan voluntariamente para participar,
tendo que ensaiar durante algúns recreos.
O grupo de Teatro Interaulas puxo en escena este ano a obra “ Trasnos e
zapateiros”, unha adaptación dramática en galego dun conto dos irmáns
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Grimm, coa que participou no Certame de Teatro Candilejas Don Bosco,
acadando un ano máis o primeiro premio. O próximo 6 de xullo representarase
no TEATRO COLÓN.
O grupo estivo composto por 42 alumnos de 2º e 3º nivel, 4 alumnos de 4º
e 5º nivel e 1 alumno de 1º nivel.
As titoras observaron unha melloría significativa na comprensión e fluidez
verbal en galego de moitos dos alumnos participantes.
Toda a Comunidade Educativa colaborou na montaxe da obra. O traballo
feito polo alumnado e polo profesorado que o coordinou foi impresionante,
mostrando unha

calidade propia de actores profesionais. A maiores a

colaboración das familias para a consecución dos traxes e do persoal non
docente do centro, a implicación de gran parte do profesorado para encargarse
do coidado do alumnado, a organización do vestiario, a maquillaxe, o son, as
luces, o escenario,... fixo posible que se levase a cabo a actividade con éxito.
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 Exposición interclases de traballos ou conta contos.
Tendo o galego como lingua vehicular, propónselle a todo o profesorado
que aproveite a creación de contos ou outros traballos para expoñelos noutras
clases, creando un clima de colaboración e relacións interclases ao mesmo
tempo que as persoas que realizan a exposición ou conta contos traballan a
competencia lingüística tanto no seu ámbito escrito como oral.
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 Organización de Certames Artístico Literarios.
En coordinación co Equipo de Biblioteca Escolar, convocáronse distintos
certames artístico-literarios, onde propoñendo un tema a tratar o alumnado
participou debuxando, inventando e creando... Estes traballos foron utilizados
para decorar o mural das Letras Galegas, Centenario de Gloria Fuertes, etc.

 Conmemoración do Día de Rosalía.

Con motivo do día de Rosalía de Castro (24 de febreiro) e en estreita
colaboración

co Equipo de Biblioteca Escolar, decidimos realizar a nosa

particular homenaxe á figura desta relevante autora, cunha actividade na que
participou a maior parte dos integrantes da Comunidade Educativa. Para esta
tarefa, confeccionamos cunha foto da escritora galega un gran mosaico (2 x
1,5 m), elaborado con miles de pequenos retratos do alumnado, profesorado,
exprofesorado e persoal non docente. Este mural quedará exposto na entrada
principal do Centro.
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O alumnado de EI preparou o recitado dun poema por aula. E realizáronse
dous murais, onde todo o alumnado do centro participou coa súa visión
particular pintado o retrato de Rosalía.

 Cancións Populares Galegas.
Para levar a cabo este proxecto contamos coa colaboración dos Mestres
de música e dos titores.

Unha vez seleccionadas as pezas musicais,
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distribuíronse aos cursos para ser traballadas melódica e ritmicamente nas
clases de música e a parte da letra na área de lingua galega. Ademais
buscáronse interpretacións diversas para poñelas na megafonía do colexio
para indicar as entradas e saídas, para que todo o alumnado se familiarice
coas cancións.

 Conmemoración da Semana das Letras Galegas.
Este ano para conmemorar a celebración das Letras Galegas 2017 dedicada a
Carlos Casares desenvolvese as seguintes actividades:


Durante toda a semana traballáronse a súa vida e obra nas aulas:
unidades didácticas impresas, lecturas, expresión plástica en murais,
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consulta e busca de información acerca do autor en libros e en páxinas
web, descarga de materiais atopados,...


Murais de EP e EI, coa participación de todo o alumnado e profesorado.



Actuacións de 6º (EI):
-

Obra de teatro: “A mellor sopa do mundo”

-

Rap da Lingua: “Carlos Casares”

-

Adaptación ao galego do tema “La Tormenta” do grupo Sidecars co
título: “A Primaria”.
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O martes, 16 de maio, celebramos o acto das Letras Galegas.
Elaboración dun “MAIO” coa colaboración do equipo de Horto e
realización dunha danza e coplas por parte do alumnado de 4º e 6º EP
que nos interpretaron

varias danzas, típicas do noso folclore.

Rematamos o acto cando o gaiteiro tocou unha peza para o agarrado,
en parellas. Foi un acto moi vistoso e diferente para o alumnado!



Posta en escena da obra de Carlos Casares: "O can Rin e o lobo
Crispín" no teatro xaponés de papel kamishibai. (Alumnado de neae).



Entregouse un pequeno agasallo ao alumnado, persoal docente e ao
persoal non docente (marca páxinas grazas á colaboración

do

Seminario Galán).
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Por outra banda, aínda que non figuraba no proxecto inicial, publicouse a
Revista dixital: “Edición Especial de Carlos Casares”, onde simulando
ao homenaxeado nos convertemos en xornalistas. E tomando como
punto de partida esta idea, todo o alumnado participou na elaboración
dun artigo.



LIP-DUB: “Carlos Casares en busca das letras”, xa como colofón
Final.
Resultou un traballo moi laborioso, debido fundamentalmente ás
características e peculiaridades do noso centro, xa que conta con dous
edificios e somos liña tres. A calidade técnica non foi a que nos gustaría,
como consecuencia da falta de medios tecnolóxicos axeitados. Por se
fora pouco, tamén xurdiron varios imprevistos durante o proceso de
gravación: os cambios de horarios nas gravacións, as inclemencias
meteorolóxicas, a non autorización dos dereitos de imaxe dalgúns dos
nosos alumnos, ...

 Horto Escolar.
O EDLG, colaborou co proxecto de Voz Natura potenciando o uso da
lingua galega nas diferentes actividades como os traballos de investigación
sobre as diferentes especies autóctonas e tamén na elaboración de fichas dos
moitos cultivos do horto escolar do centro. Destacaron os diferentes murais
expostos nos corredores do centro no que sempre se fixeron en lingua galega
con contidos medio ambientais da nosa contorna.
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 Semana do teatro no colexio.
Representouse a obra “ Trasnos e zapateiros”, no colexio Calvo Sotelo á
que acudiu todo o alumnado

de primaria, que se desprazou coa axuda e

colaboración de todo o profesorado.
Tamén se interpretaron outras obras de teatro que foron traballadas en
distintas aulas. Xunto cos alumnos de Educación Infantil de 6ºB o alumnado de
6ºA de Educación primaria interpretou a peza de teatro: “Se as avoas
mandaran”.
E o alumnado de 6º de Educación Infantil: Dramatización do conto “A
mellor sopa do mundo”.
Esta é unha boa forma de dar a coñecer a todo o alumnado do centro que
é o que fan os seus compañeiros, potenciando o uso da lingua galega oral
dunha forma expresiva e lúdica.
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 Colaboración con outros centros .
* Co gallo do Día Escolar da non violencia e a Paz, varios centros
colaboramos na realización da actividade II XUNTARTE. Trátase dun proxecto
plurianual, con idea de continuar , de xeito que cada ano se abra a máis
centros públicos e a organización farase

por quendas. Destacamos como

obxectivos principais a convivencia intercentros, cooperación e traballo común
e a integración de nenas e nenos con diferentes capacidades e necesidades.
Os colexios que colaboran este ano son: CEIP San Pedro de Visma, CEIP
Ramón de la Sagra, CEIP Eusebio da Garda, CEIP Alborada, CEIP Manuel
Murguía, CEIP Xosé Cornide, CEE Nosa Señora do Rosario e o noso centro
CEIP Emilia Pardo Bazán que é o que organiza o evento. Particípase non só
con danzas, tamén con coros e interpretacións musicais de diferentes partes do
mundo. Houbo cinco danzas comúns, interpretadas por todos os participantes
xuntos e cada centro fixo dúas interpretacións.
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o PROXECTO LUISIANA. O proxecto consistirá no intercambio de
cancións de xogos de mans, corda, corro, actividades puntuais (Día da
Paz),... mediante a realización dunha busca de información por parte do
alumnado. As cancións serán gravadas en vídeo e compartidas de forma
que os nenos e nenas de cada escola poidan aprender as compartidas
pola outra. Aínda que o idioma utilizado é o español, xa que a escola de
EEUU é de inmersión nesta lingua, cabe destacar o esforzo pola nosa
parte de divulgar a nosa cultura e tradicións e de introducir como parte
da nosa idiosincrasia o idioma galego.

o PROXECTO LINGÜÍSTICO EUROPEO. É un Proxecto de Cooperación
Internacional entre catro centros de diferentes rexións europeas (Irlanda,
Pais de Gales, Bretaña Francesa e Galicia) que contan cunha lingua
autóctona de raíces celtas, cooficial con outra lingua.

Consiste

en

intercambiar experiencias e ideas sobre como fomentar e potenciar as
linguas autóctonas de cada un dos países, coa idea de poñelas en
práctica e formar parte dun posible proxecto europeo de traballo común.
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No 3º Trimestre recibiremos a visita de mestras/es do colexio CARLOW
EDUCATE TOGETHER de Irlanda para botar a andar esta actividade.

* Seguimos a colaborar co CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco, A Laracha,
no proxecto plurianual de contos viaxeiros do alumnado de Educación Infantil.
Trátase de fomentar e facilitar unha dinámica de relación intercentros e da
apertura dos mesmos á contorna. Utilizamos as novas tecnoloxías ( Skype,
correo electrónico, fotografías e vídeos,..) para poder comunicarnos e
desenvolver actitudes e aptitudes de traballo en equipo.

* Por outra banda, o alumnado de 6º de EP asistiu a un CONCERTO DE
MÚSICA TRADICIONAL GALEGA, grazas ao Centro Coreográfico Galego,
adscrito á Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) e pertencente á
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
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Galicia. Aprendemos moitas cousas sobre a historia, como se toca a gaita e
outros instrumentos tamén moi nosos: o tambor, o bombo, a pandeireta, o
acordeón,...

Ao longo do curso xurdiron propostas de traballo que non estaban
incluídas na programación inicial e que por parte do EDLG nos pareceu
interesante participar:


Saídas didácticas.



Concerto de

Música Tradicional Galega, grazas ao Centro

Coreográfico Galego.


Publicación da Revista “Edición Especial de Carlos Casares”.

Nembargante, outras actividades previstas para este curso quedan
pendentes de rematar e outras por falta de tempo non se levaron a cabo:
-

“Os Contos Viaxeiros” en colaboraron co CEIP Alfredo Brañas de
Paiosaco. (Continuaranse traballando para o vindeiro curso).

-

Revisar os fondos da Biblioteca Escolar. (Pendente para o vindeiro
curso).

-

Obradoiro de Oficios Galegos. ( Non se puido realizar por falta de
tempo).
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1. OBXECTIVOS
En liñas xerais, podemos dicir que o grao de consecución dos obxectivos
propostos no Proxecto de Fomento do Uso do Galego elaborado neste curso
foi satisfactorio, especialmente polo compromiso e a participación de toda a
comunidade educativa: alumnos, mestres, familias e persoal non docente. A
pesar, de que houbo actividades que non se lograron realizar por falta de
tempo e outras que por cuestións organizativas, tecnolóxicas e de horarios non
se desenvolveron como estaban previstas.

a) En canto á contorna:
Con actividades como o teatro interaulas, a colaboración con outros centros,
a creación de colares de zonchos, o día da Ciencia en Galego, a realización de
cabazas, a publicación da revista “Edición Especial Carlos Casares” ou o
VIDEO: “Carlos Casares en busca das letras”,... lógrase unha grande
implicación dos diferentes integrantes da comunidade educativa, de forma que
as actividades realizadas teñen unha maior visibilidade dentro e fóra do colexio.
Tamén grazas ao teatro, á participación no certame Candilejas Don Bosco ea
representación da obra no teatro Colón parte da nosa actividade coñécese
máis alá da xente directamente relacionada co noso centro.
Por outro lado, a difusión de música galega a través da megafonía e o
emprego da lingua galega nas diferentes actividades organizadas axuda a
concienciar á comunidade de que a nosa lingua é unha lingua viva e útil,
contribuíndo a eliminar estereotipos que aínda seguen existindo na nosa
contorna.

b) En canto ao profesorado:
A lingua galega é a lingua vehicular empregada no colexio de forma xeral.
A colaboración con outros equipos docentes, como son o de Actividades Extra
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Escolares e Complementarias, o da Biblioteca Escolar, o de TIC, o de Horto
Escolar (Voz Natura) e os de diferentes niveis, fixo posible a organización de
actividades que empregan o galego e promoven o coñecemento da nosa
cultura.

c) En canto ao alumnado:
A maioría dos obxectivos están referidos aos alumnos para que melloren a
súa competencia lingüística e coñezan máis sobre a nosa realidade.
Aínda que ditos obxectivos forman parte de materias curriculares, as
actividades consideradas desde o Equipo de Dinamización Lingüística ao longo
de todo o curso intentan conseguir que as rapazas e rapaces vexan a nosa
lingua útil no día a día, podendo gozar co seu uso en diferentes contextos. E
podemos afirmar que pouco a pouco imos vendo como a expresión oral da
nosa lingua sae dunha forma máis fluída e espontánea (se ben seguimos a
falar de alumnado español falante na súa maioría).
A conmemoración do día das Letras Galegas, o día de Rosalía de Castro,a
Revista,... e a colaboración cos distintos equipos do colexio axudan a promover
a nosa cultura e o coñecemento do medio que nos rodea.

d) En canto ao centro:
A avaliación continua de todas cantas actividades se realizan, tentando de
ser críticos para seguir mellorando é outro dos obxectivos que non acompañou
ao longo do curso e co que pretendemos seguir dando unha continuidade a
aquelas actividades que nos permiten avanzar na consecución das nosas
metas e cambiar aquelas outras que non saíron como nos gustaría.
Por outro lado a continuación do emprego do galego nas comunicación que
o centro realiza é moi necesario para seguir conseguindo unha visión útil da
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nosa lingua, apartada de estereotipos que ás veces se seguen a dar dentro da
contorna no que se sitúa o colexio.

A Coruña, a 26 de xuño de 2017

A Coordinadora do EDLG

Asdo: Mª Isabel Rodríguez López.

Vº e Prace do Director

Asdo: José Manuel García Yanes.

27

CEIP Emilia Pardo Bazán

Curso:2016-2017

ANEXO IV
CADRO-RESUMO DAS ACTIVIDADES
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE:
CENTRO EDUCATIVO

NIF
Q6555194G

CEIP Emilia Pardo Bazán

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

JOSE MANUEL

GARCIA

YANES

NIF
32430980Z

EN CALIDADE DE
DIRECTOR

CADRO RESUMO DAS ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

TÍTULO DA ACTIVIDADE

Cando sexan
ofertadas
Todo o ano
(Plurianual)
Todo o curso
(Plurianual)

Saídas didácticas, outras

Ao longo do curso

Setembro
Ao longo do curso
Ao longo do curso
Todo o curso

Ao longo do curso

Todo o curso

Todo o curso

IMPORTE
GASTADO

MATERIAL

Uso do galego nas conversas
Murais e carteis ( Teatro, Samaín,
Nadal, Día da Paz, Entroido, Letras
Galegas,...)
Música en galego na megafonía
(Entradas-Saídas e outras
actividades do Centro)
Actividades: inicio do curso
Información ao profesorado
(certames, novas,...)
Información de cursos, novas,
páxinas web, bibliografía,...
Festas e tradicións (Nadal, Magosto,
Samaín,...)
Colaboracións varias (Conservatorio
Superior de Música, Escola de
Imaxe e Son,..)
Grupos de teatro interaulas

71.54€

Material de papelaría
variado: cartolinas,
rotuladores, teas, ...
CDS, MP3 ou USB

Fotocopias, material de
EF, papelaría,...
Fotocopias
Fotocopias
Material de papelaría
variado, vestiario, CDS,
Tinta cor, Impresións
Agasallos e papelaría
variada
Decoración dos
escenarios, vestiario,...

Exposicións orais interclases e
intercentros
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Curso:2016-2017

2º Trimestre

Concertos didácticos

Ao longo do curso

Biblioteca dos Rosales

2º Trimestre

Biblioteca: Obradoiro

2º Trimestre

Plan Director: Acoso Escolar

2º Trimestre

Teatro Parque Europa (Manawee)

1º Trimestre

Programa Educasaúde

Ao longo do curso

Programa Natura

Ao longo do curso

Obradoiros Stop Accidentes

Ao longo do curso

Todo o curso

Programa Rutas Urbanas (Parque
de Santa Margarita, María Pita,
Xardíns de Méndez Núñez, Xardíns
San Carlos,...)
Encontros con autores galegos

Ao longo do curso

Programa “Todo Público”

Ao longo do curso

Ao longo do curso

Prog. Municipal Visitas Escolares:
Bonilla, Bombeiros, Museo de Belas
Artes,...
Programas Municipais de Medio
Ambiente: A ruta da auga Residuos
Urbanos
Obradoiros no Museo da Ciencia e
Tecnoloxía
Visita as cocheiras da Compañía de
Tranvías
A prensa na Escola

Ao longo do curso

Obradoiros de “Genius.org”

Ao longo do curso

Plan Proxecta: “O meu amigo maior”

Material Escolar

Ao longo do curso

Material diverso

3º Trimestre

Plan Proxecta de Innovación
Lingüística: “Danzamos”
Saídas de Fin de Curso

3º Trimestre

Despedida alumnado de 6ºEP

2º Trimestre

Día de Rosalía

1º Trimestre

Día da Ciencia en Galego

3º Trimestre

Certame Artístico-Literario

3ºTrimestre

Semana das Letras Galegas

3º Trimestre

Semana do Teatro no Colexio

3º Trimestre

Lipdub

Todo o curso

Horto Escolar

1º trimestre

Cociñamos xuntos

Ao longo do curso

Xogos populares

Ao longo do curso
2º trimestre

Bailes típicos do folclore “Obradoiro
de Danza”
Xuntarte: “Xuntos pola Arte”

2º Trimestre

Entroido

2º Trimestre

“Rastrillo Solidario”

Ao longo do curso
1º Trimestre
Ao longo do curso

Fotocopias

Papelería en xeral,
programa Foto MosaikEdda, impresións,...
Material variado

307.46€

Material variado de
papelería
Papelería, imprenta,...

Material variado
CDS, Música,...
Material de carpintaría e
papelería
Fotocopias cor,
encadernación,...

Papelería en xeral
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Todo o curso
(Plurianual)
Todo o curso
(Plurianual)
Todo o curso

1º Trimestre
Todo o curso
(Plurianual)
Ao longo do curso
3ºTtrimestre
Ao longo do curso

Curso:2016-2017

ABALAR- EDIXGAL
Actualizar páxina web do colexio e
Blogs
Elaboración de blogs, presentacións
de PowerPoint,actividades para
EDI,...
Curso de Primeiros Auxilios (Plan de
Autoproteción)
Revisar fondos Biblioteca Escolar
“Mobilízate pola Selva”. (Campaña
de recollida de móbiles usados).
Cancións populares galegas

2º Trimestre

Exposicións interclases de traballos
ou contacontos
Día da Paz

1º Trimestre

Día da Violencia de Xénero

3º Trimestre

Os Maios

2º Trimestre

Portas Abertas D.O.

Ao longo do curso
(Plurianual)
Ao longo do curso
(Plurianual)
3º Trimestre
(Plurianual)
Ao longo do curso
(Plurianual)

Libro Viaxeiro

Detalle pola
colaboración, folios,...

Papelería

Proxecto Luisiana
Proxecto Lingüístico Europeo
Sesións de Lectura Silenciosa

A Coruña, a 26 de xuño de 2017

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
O director,

Asdo.: José Manuel García Yanes
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