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1. INTRODUCIÓN. 

De conformidade co establecido na Orde do 16 de novembro de 2017, o EDLG co 

acordo do claustro do C.E.I.P Mosteiro de Caaveiro decidiu presentar o seu proxecto de 

fomento de uso do galego coa finalidade de ampliar os ámbitos de actuación para seguir 

potenciando a lingua e cultura galega. 

Tal e como aparece reflectido no noso Proxecto Lingüístico, unha das notas de 

identidade da nosa escola é a da ser unha “escola galega”. Tentaremos, polo tanto, partindo da 

realidade sociolingüística e cultural da comunidade educativa onde está situado o noso centro, 

que o galego sexa a lingua predominante e a lingua vehicular no ámbito escolar. 

Progresivamente, irase incorporando a aprendizaxe “do” pero tamén “en” español. Así, 

marcaremos como obxectivo prioritario que os nosos nenos e nenas rematen a súa 

escolaridade con competencia (tanto a nivel oral como a nivel escrito) en ámbalas dúas 

linguas. 

Procuraremos, tamén, que as diferentes áreas que se imparten se adapten á nosa 

realidade xeográfica, ó noso contorno social, histórica e culturalmente. A nosa finalidade é 

transmitir contidos, valores e actitudes válidos que axuden a formar persoas orgullosas de 

seren cidadáns galegos posuidores dunha identidade propia dentro da pluralidade cultural 

existente. 

Para tentar conseguir o enriba mencionado o Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

(E.D.L.G) deseña este proxecto. Un plan no que se determina o papel que o galego ten e terá 

na vida da nosa escola e nas distintas actividades educativas programadas. Na realización 

dalgunhas destas actividades cóntase coa colaboración e participación das familias do 

alumnado. 

O E.D.L.G. do centro constitúese o día 5 de Setembro de 2017 estando formado por: 

• Raquel Rico Rodríguez (especialista en Lingua Estranxeira). 

• Carlos Vázquez Díaz (titor de 4º curso de 2º ciclo de E.P. e especialista en E.F.). 
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• Beatriz Méndez Orosa (titora de 5º e 6º de educación infantil e coordinadora). 

Dado que as persoas membros do E.D.L.G. non dispoñen no seu horario individual 

dunha hora para levar a cabo as correspondentes reunións (agás a coordinadora que conta 

cunha hora semanal) estas celébranse os primeiros martes de cada mes en horario estimado 

de 16:30 a 17:30 horas. 

 

2. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

2.1 Datos do centro 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2.2  O contorno sociolingüístico do centro. 

A nosa escola esta situada no concello de A Capela. Municipio pertencente á comarca 

do Eume a cal se atopa na provincia de A Coruña. O concello ten unhas características propias 

do medio rural. 

 

 

 

 

 

 
Centro 

 
 

CEIP Mosteiro de Caaveiro Código de 
centro 15020969 

 

Enderezo 
 

As Neves    -   S/N   -   A Capela 
 

Localidade 
 

A Capela C.P. 15613 
 

Concello 
 

A Capela Teléfono/Fax 881938153 
 

Correo 
electrónico 

 

ceip.mosteiro.caaveiro@edu.xunta.es 
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O centro educativo é un C.E.I.P. que comezou a funcionar no curso 1979/1980. Dende 

os seus inicios foise creando no mesmo un estilo característico e propio debido aos 

plantexamentos educativos. Sempre houbo e segue a haber boas relacións entre os diferentes 

campos e sectores da comunidade educativa. A participación do alumnado e das familias nas 

diferentes actividades desenvolvidas foi aceptable. Buscamos sempre a interrelación coa 

realidade socio-cultural das nosas rapaces e dos nosos rapaces. Estes aspectos son os que 

marcan unha personalidade propia cun papel de intervención colectivo que desenvolve toda a 

comunidade educativa. 

O colexio é coñecido na propia comarca e tamén fóra dela por ter realizado diferentes 

experiencias socio-pedagóxicas: colección etnográfica que deu paso ao Museo Etnográfico da 

Capela, Premios Voz Natura pola conservación do medio ambiente, campañas de fomento da 

lectura con encontros anuais con autores, recolleita de mostras de literatura popular, 

publicación de contos recuperados dos avós e das avoas, creación dun centro de interpretación 

de xogos tradicionais, premio Educacompostela polo Proxecto Brinquedos, Premio de 

Educación do Diario de Ferrol… 

O noso centro destaca na Comarca de Ferrolterra polo nivel de normalización lingüística 

acadado. Día a día pódese comprobar que o galego é a lingua habitual de relación entre a 

maior parte dos membros da comunidade educativa. Este logro non é casual senón que é froito 

dun longo proceso que se foi asentado e que se consolidou a mediados dos anos oitenta aínda 

que, nos últimos anos, estamos a ver unha regresión. 

No momento da creación da escola, o alumnado viña de escolas unitarias aínda que só 

en dúas das oito que había o galego tiña unha presenza importante. Digamos que a lingua 

falada predominante era o galego máis na comarca falábase moito máis o español feito que 

non axudaba a manter a nosa lingua. Así constatábase que avoas e avós galego-falantes 

dirixíanse aos seus netos e netas en español de aí que o ser ou non ser do galego teña que ver 

coa lingua de comunicación familiar e social. 



C.E.I.P.  Mosteiro de Caaveiro  Proxecto de fomento de uso do galego 

              A Capela     Curso 2017/2018 

5 
 

Naqueles primeiros oito anos (ata remate dos oitenta) fíxose un labor de 

renormalización. Lamentablemente estamos a comprobar que é moi probable que teñamos que 

empregar de novo actividades e propostas como as que se fixeron naquel tempo. Foi por 

aqueles anos que se decidiu (logo de debates máis ou menos intensos) introducir o galego de 

xeito progresivo para que se fose convertendo nunha lingua cotiá e maioritaria. Xa polo 1983, 

coa aprobación da Lei de Normalización Lingüística, aceptouse a nosa lingua como lingua do 

ensino e varias áreas empregábana en textos, conversas e actividades variadas. 

Despois de ter sido aceptada na comunidade educativa como lingua habitual, viñeron 

outros dez anos (ata remate dos noventa) nos que se continuou a introdución planificada como 

lingua interdisciplinar aumentando o número de áreas impartidas na nosa lingua. Eran 

momentos nos que se converteu na lingua oficial da escola e que se empregaba nas relacións 

entre todas as persoas, tamén nos documentos administrativos, nas actividades 

extraescolares, na rotulación de distintos carteis que se colocaron en diversas dependencias… 

Aprobouse tamén un Proxecto Educativo no que se incluíu o Plan Xeral para o uso da lingua 

galega. 

Nos dez anos que viñeron despois (ata finais da primeira década deste século) o centro 

educativo deixou de contar co alumnado de 1º e de 2º de educación secundaria obrigatoria e 

converteuse nun C.E.I.P. con dúas unidades de educación infantil e seis unidades de 

educación primaria. Neste período seguiuse na mesma liña, aplicando o modelo bilingüe xa 

citado pero introducindo algunha modificación como a de impartir tamén en galego as 

matemáticas. 

Chegados xa á fase actual, foi aprobado o Decreto 79/2010. A este respecto, o noso 

claustro manifestou o seu rexeitamento apoiando e sumándose ás convocatorias de protesta. 

Hoxe en día seguimos a manter a nosa postura de desaprobación a este decreto, xa que: 

• Bota abaixo a Lei de Normalización Lingüística. 

• Non garante que o alumnado remate a educación primaria con competencia 

nas dúas linguas. 
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• Aportou graves conflitos nas comunidades educativas ó trasladar os 

problemas da súa aplicación ó profesorado e ás familias. 

• É unha agresión á dignidade da nosa cultura e aos plantexamentos da nosa 

escola. 

Rematar este análise do contorno sociolingüístico do centro indicando que seguiremos a 

manter unha liña de continuidade que dea coherencia á nosa traxectoria de máis de trinta anos 

“facendo escola galega”. 

 

2.2 A situación do profesorado. 

O claustro do centro está composto por cinco mestres/as titores, cinco mestres/as 

especialistas (pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe (compartida con outro centro), inglés, 

música e educación física) e cunha orientadora a media xornada. Contamos tamén cunha 

especialista de relixión, compartida con outro centro. 

 

CENTRO            UNIDADES      PROFESORADO 

Ceip Mosteiro        EI     EP        EI  EP  AL  EF  PT   FL  EM   DO   RE   TOTAL 

 de Caaveiro 

 

A maior parte do claustro leva varios anos no centro. Dun total de 12 mestres/as a 

distribución é a seguinte: 

 

PERSOAL DOCENTE 

 

Destino definitivo 
10 

 

Destino provisional/Compartido 
2 

    2         5               2     3      1        1       1        1         1        1         1             12 

                                            C                                                     C 
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MestreRelixión/Compartido 
1 

 

TOTAL 
12 

 

É un claustro que se caracteriza por ser participativo e que coñece a realidade socio-

cultural da nosa comunidade escolar. A nosa lingua é a empregada a cotío polo claustro o que 

favorece a continuidade do noso Plan de fomento e de mantemento do Galego. 

 

2.3 A situación do alumnado.  

Neste Curso 2017/2018 contamos no centro con 68 alumnos/as repartidos do seguinte 

xeito: 

• Infantil 3 anos: 10 alumnos/as 

• Infantil 4 anos: 4 alumnos/as 

• Infantil 5 anos: 10 alumnos/as 

• 1º de Educación Primaria: 5 alumnos/as 

• 2º de Educación Primaria: 10 alumnos/as 

• 3º de Educación Primaria: 7 alumnos/as 

• 4º de Educación Primaria: 9 alumnos/as 

• 5º de Educación Primaria: 6 alumnos/as 

• 6º de Educación Primaria: 7 alumnos/as  

 

Comezar indicando que o galego é a lingua inicial que aprende a falar a gran maioría do 

alumnado. Nunha enquisa realizada sobre o emprego do galego por parte dos alumnos/as, o 

resultado indicou que algo máis do 70% son galego-falantes fronte a algo máis do 25% que son 

español-falantes. Esta segunda porcentaxe aumentou estes últimos anos debido a que ben o 

pai ou a nai procede de zonas nas que non se fala o galego ou que eses nenos e nenas son de 



C.E.I.P.  Mosteiro de Caaveiro  Proxecto de fomento de uso do galego 

              A Capela     Curso 2017/2018 

8 
 

acollida (algún de fóra de España). Subliñar que este alumnado intégrase con total normalidade 

e naturalidade no ambiente galego-falante do centro. 

Por outra banda, observouse que nos cursos nos que hai máis alumnado español-

falante estes contaxian aos compañeiros e compañeiras a lingua de comunicación habitual no 

grupo-clase. Decatámonos, polo tanto, da grande influencia que ten o ambiente lingüístico da 

escola no alumnado máis ca do propio labor docente na aula. 

 

2.4 A situación lingüística do centro. 

No centro educativo procurase a presenza do galego en aspectos como: 

• No proceso de ensino-aprendizaxe, como lingua vehicular: 

o Educación Infantil: o galego é a lingua de relación e de aprendizaxe. 

o 1º ciclo de Educación Primaria: tódalas áreas desenvólvense en galego agás 

Lingua e Literatura Española, Matemáticas, Lingua extranxeira e Relixión. 

o 2º ciclo de Educación Primaria: tódalas áreas desenvólvense en galego, agás 

Lingua e Literatura Española, Matemáticas e Lingua extranxeira, e Relixión. 

o 3º ciclo de Educación Primaria: tódalas áreas desenvólvense en galego agás 

Lingua e Literatura Española, Matemáticas, Lingua extranxeira, Relixión e unha 

parte de Educación Artística, que se desenvolve en lingua inglesa.  
 

• Nos materiais didácticos: libros de texto, materiais de apoio… 

• Nos documentos de carácter didáctico: programacións… 

• Na organización, administración e xestión do colexio (avisos, comunicados ás familias, 

documentos administrativos oficiais, correspondencia…). 

• Nas relacións ente os membros da comunidades educativa (profesorado, alumnado, 

persoal non docente, familias). 

• En saídas do centro, festivais, conmemoracións, publicacións… 

• Etc. 
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3. DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS 

A nosa escola tiña acadado, dende hai tempo, un nivel de normalización lingüística moi 

alto. Xa que temos observado un pequeno descenso neste aspecto o que tentaremos será 

recuperar aquel nivel pouco a pouco. Para lograr un maior aproveitamento do traballo do 

E.D.L.G. convén que non sexamos demasiado ambiciosos e ambiciosas nos obxectivos que 

marquemos pois unha grande diversificación das tarefas podería botar abaixo os esforzos 

dedicados a normalizar a nosa lingua de uso cotiá. 

Cómpre, polo tanto, delimitar claramente e sen pretensións totalizadoras unha serie de 

obxectivos a acadar dentro das liñas de actuación marcadas e partindo da nosa situación 

socio-lingüística actual. Os obxectivos propostos son xerais pero básicos e correspóndense con 

cada un dos aspectos analizados previamente: 

• Implicar a tódolos membros da comunidade educativa no fomento e promoción 

da lingua galega. 

• Continuar no fomento do uso da lingua galega entre o profesorado. 

• Promover o uso da lingua galega ente o alumnado (fundamentalmente aquel 

alumnado que non usa habitualmente o galego ou ben que muda de lingua en 

determinados contextos ou que simplemente ten dificultades no seu emprego) e 

crear actitudes positivas cara á mesma. 

• Seguir potenciando a presenza da lingua galega na dinámica diaria do centro e a 

tódolos niveis: administrativo, educativo, relacional... 

 

4. DESCRICIÓN DAS ACTIVADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

PROXECTADAS. 

As actividades ou iniciativas destinadas á dinamización da lingua galega que o E.D.L.G. 

propón para este curso escolar 2017/2018 ou aquelas que programan outros departamentos 

(en colaboración co E.D.L.G.) e que implican o uso da nosa lingua non poden ser clasificadas 
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ou organizadas segundo os obxectivos establecidos previamente posto que cada unha delas 

contribúe, en maior ou menor medida, á consecución de todos eles. 

Deseguido, inclúese unha descrición detallada de cada unha das actividades que se 

levaron ou que se levarán a cabo no noso centro: 

• Centro de interpretación de xogos tradicionais: Cada semana e ó longo do curso 

escolar, alumnos/as de diversos colexios de Galicia visitan a nosa escola para participar 

en distintos xogos tradicionais que alberga o centro de interpretación co que contamos 

dende hai algún tempo. Os nosos alumnos/as encárganse de explicarlle ao alumnado 

visitante en que consisten os xogos e de axudarlles na súa realización. Esta activade 

desenvolvese integramente en lingua galega. 

• Carteis de benvida: co comezo do curso, o E.D.L.G. púxose xa “mans á obra” e 

elaborou uns carteis, dispostos nos corredores principais, co debuxo de Cusco (a 

mascota da Biblioteca) dando a benvida ao alumnado. 

• Momento de lectura diaria: Na hora de lectura diaria que forma parte do horario xeral 

do centro, o alumnado le, de xeito habitual, contos ou outro tipo de escritos en lingua 

galega. 

• Representacións teatrais: Ao longo do curso escolar, os distintos grupos de 

alumnos/as levan a cabo representacións teatrais empregando en todas elas a lingua 

galega. 

• “Mochilas viaxeiras”: A través desta actividade o alumnado destinatario, así como, as 

súas familias contarán con diverso material (contos, revistas, libros de curiosidades, 

cds,...) en lingua galega cedido polo centro que poderán ler, visualizar... na súa casa 

durante un período de tempo concreto. Con esta actividade, alumnos/as e familias 

poderán adquirir coñecementos e compartir gustos, sensacións... empregando a lingua 

galega como medio para tal fin. 

• Día das Bibliotecas: O 24 de Outubro, para conmemorar dito día, tivemos a actuación 

de “Pablísimo” no Salón de actos do Concello da Capela. Previamente na escola 
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fixemos a lectura do Pregón de Alejandro Palomas e Cusco, a nosa mascota da 

biblioteca, agasallou aos nenos/as cunha galleta. 

• Día do Peón:  a semana antes decorouse o centro (con carteis, colaxes, peóns, etc...). 

Tamén se fixo unha exposición de peóns decorados polos alumnos e alumnas. O día da 

celebración (10 de novembro), realizáronse diferentes actividades relacionadas coa 

festividade a celebrar, lectura do manifesto, baile común de peóns, entre outras. Foi 

unha xornada de portas abertas onde se convidou ás familias. Todas estas actividades 

fixéronse en lingua galega. 

• Slogans de lectura: Todo o alumnado do centro participou na realización de slogans 

para promover e fomentar a lectura. Todos estes traballos se realizaron en lingua 

galega. 

• Magosto:  aprendéronse cantigas, adiviñas e vocabulario propio desta celebración. 

Este curso o menú do comedor escolar foi levado a cabo co produto típico desta época: 

a castaña. 

• Día Internacional contra a Violencia de Xénero (25 de Novembro): Para 

conmemorar este día, foron moitas as actividades que se fixeron ao longo da semana 

nas aulas: cantamos cancións contra a violencia, contamos contos, realizamos un 

concurso de slogans contra a non violencia, do cal saíu elixido un gañador, para 

posteriormente realizar unha pulseira coa que agasallamos a todo o alumnado. Todo 

isto levouse a cabo en galego. 

• Festival de Nadal:  Nesta celebración os alumnos/as protagonizaron obras de teatro, 

cancións, bailes... empregando a lingua galega. Por outra banda, as familias estiveron 

presente nesta celebración tendo unha activa participación. 

• O noso calendario de 2018: dende o EDLG propúxose crear un calendario para o 

2018. En cada mes puxemos a foto dun grupo de nenos e nenas e un xogo tradicional. 

Esta actividade realizouse integramente en galego. Posteriormente agasallouse a todo o 

alumnado cun exemplar. 
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• Día da Paz:  Para esta celebración os alumnos/as cantarán a canción “Paz, Paz, Paz 

de Juanes”, elaboraremos un mural e realizaremos xogos cooperativos. En todo isto, 

vaise empregar a lingua galega. 

• Día de Rosalía de Castro:  no mes de febreiro, con motivo do nacemento desta autora, 

cada ciclo aprenderá e cantará un poema seu para posteriormente,  dito día, facer unha 

posta en común e publicalo na nosa Web do colexio. 

• Festival do Entroido:  decoración do colexio facendo fincapé na tradición galega. 

Nesta celebración, o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria levará a cabo o “xuízo 

do Meco”. Este realizarase integramente en lingua galega. Asemade, haberá un desfile 

de disfraces onde as familias poderán asistir, así como unha degustación típica desta 

festividade. 

• Día Internacional da Muller: o EDLG para este día propuxo a actividade “Mulleres 

Galegas”. Consiste un realizar un cartaz (coa vida, obras...) dunha muller galega e 

posteriormente realizar un mural conxunto. 

• Semana da Prensa:  En cada grupo-clase, un ou varios días desta semana, 

traballarase con xornais na aula. 

• Día da Poesía: en colaboración co Equipo de Biblioteca imos traballar o “Día da 

poesía”. Dende Normalización suxeriremos poetas e obras de autores galegos para 

achegalos aos nenos e nenas. Sempre axeitados ás idades do alumnado. 

• Día mundial da Saúde:  de xeito individual, nas aulas, traballarase sobre este tema e 

tratarase de concienciar aos nenos/as sobre o importante que é gozar dunha boa 

saúde. 

• Maios: de forma individual, en cada grupo-clase, traballarase esta festividade. 

• Día das Letras Galegas:  para a celebración deste día, o alumnado do centro realizará 

unha serie de actividades referentes á vida e obra da escritora María Victoria Moreno 

Márquez. Asemade, haberá unha exposición de carteis sobre o autor polos corredores 

do centro. 
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• Coidamos o medio ambiente:  entre as conmemoracións que traballamos de maneira 

individual nas aulas está o Día do medio ambiente, un día para achegarnos á natureza 

a través da plantación de especies autóctonas de Galicia (Carballo, Castiñeiro, 

Piñeiros…) e o coidado das árbores sementadas en anos anteriores. Dentro deste 

proxecto de fomento do uso do galego, buscaremos cales son os nomes en galego das 

árbores que queremos plantar e logo faremos un seguimento do seu crecemento para 

incluílo todo en códigos QR que posteriormente subiremos a Web e así favorecer o 

seguimento da actividade por parte das familias. 

• Día do Libro - Encontro escritor galego:  Con motivo do día do libro (23 de Abril) o 

escritor galego Xoán Babarro visitará a escola para levar a cabo unha pequena charla 

cos alumnos/as respecto das súas obras, fundamentalmente, sobre as que estes leron 

previamente que son: “A tea de araña que todo o apaña” lida polos nenos/as de EI, 1º e 

2º de EP. “Kukamoto e os doce robóticos” lida polos nenos/as do 2º ciclo de EP e o “O 

baúl de Domingo Quintas” lida polos nenos/as do 3º ciclo de EP. Por outra banda, os 

alumnos/as prepararán entrevistas destinadas ó escritor e ensinaranlle os traballos que 

realizaron sobre as obras xa citadas. 

• “Padriños e madriñas de lectura”: Con motivo da celebración do “Día do Libro” 

realizarase esta actividade de apadriñamento lector que consistirá en que os venres do 

mes de Abril, na hora de lectura, os alumnos/as de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria 

repartiranse polas aulas para lerlles contos aos seus “afillados/as”. 

• Saída polo contorno: Neste curso escolar terán lugar diversas saídas polo contorno na 

que participarán o alumnado e o profesorado do centro. Serán saídas que permitirán o 

coñecemento dos elementos naturais, históricos...que forman parte do mesmo, da súa 

nomenclatura, orixe... A transmisión destes aprendizaxes realizaranse en lingua galega.  

• Buzón da amizade: ao longo do segundo  e terceiro trimestre temos previsto continuar 

co intercambio de correspondencia iniciado hai dous cursos co alumnado do Ceip A 

Fraga. Esta actividade levarana a cabo os alumnos e alumnas de 4º, 5º e 6º. Aínda que 

xa se coñeceron no 1º Trimestre debido a unha visita que o Ceip a Fraga fixo ao noso 
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cole, máis adiante, de cara ao terceiro trimestre temos previsto realizar 

unha Convivencia entre o alumnado do Ceip Mosteiro de Caaveiro “A Capela” e o 

alumando do Ceip A Fraga “As pontes”. 

• Concurso “En Galego”: O EDLG proporá elaborar un concurso de lemas en galego e 

o que saia gañador quedará reflectido nun estoxo ou camiseta (pendente de 

determinar). Desta maneira o galego sempre irá con nós. 

• Estacións: o E.D.L.G. elaborará carteis gráficos onde queden reflectidas as catro 

estacións do ano, e no que apareza tamén en cada unha as festividades, celebracións, 

conmemoracións que se realizarán ao longo do curso nas distintas estacións. Quedará 

nun dos corredores principais do centro de forma permanente. Todo en lingua galega.  

 

5. CADROS-RESUMO DAS ACTIVIDADES. 

• TEMPORALIZACIÓN: PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

ACTIVIDADE 

 

RESPONSABLE 

 

DESTINATARIOS/AS 

 

ORZAMENTO 

 

MATERIAIS 

Cartel de benvida EDLG Todo o colexio 20 € 
Papel continuo e 

pinturas 

Centro de 

Interpretación de 

xogos tradicionais 

EDLG 

Educación Física 

Alumnado e 

profesorado da escola e 

dos centros  que nos 

visitan semanalmente 

140 € 

Pegatinas do 

centro de 

interpretación 

Momento de Ler 
EDLG 

Biblioteca 
Todo o colexio 0 € Libros de lectura 

Representacións 

teatrais 
Claustro Todo o colexio 0 € 

Vestiario e 

obxectos variados 
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Mochilas 

viaxeiras 

Biblioteca 

EDLG 
Todo o colexio 0 € 

Libros de lectura, 

CDs e DVDs 

 

Día das 

Bibliotecas 
Biblioteca Todo o colexio 0 € 

Papel continuo e 

pinturas 

Día do Peón 
Brinqueda 

Educación Física 
Comunidade Educativa 0 € Peóns 

Concurso de 

Slogans  
Biblioteca Todo o colexio 0 € 

Folios, pinturas e 

lapis 

Magosto 
EDLG 

Comedor escolar 
Todo o colexio 40 € Folios 

25 de Nov. 

Contra a 

Violencia de 

Xénero 

EDLG Todo o colexio 50 € 
Folios, plásticos, 

tela e pinturas 

Calendario 2018 EDLG Todo o colexio 319 € 

 

Calendarios 

impresos 

Festival de Nadal Claustro Todo o colexio 0 € 
Vestiario e 

obxectos variados 

Tríptico Nadal Biblioteca Todo o colexio 0 € Impresión 

 

• TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ACTIVIDADE 

 

RESPONSABLE 

 

DESTINATARIOS/AS 

 

ORZAMENTO 

 

MATERIAIS 

Día da Paz 
Claustro 

EDLG 
Todo o colexio 70€ 

Materiais para os 

xogos 
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Día de Rosalía EDLG Todo o colexio 20 € 
Cartolinas, folios, 

depresores... 

Festival de 

Entroido 

 

Claustro Todo o colexio 0 € 
Bolsas de plástico, 

aironfix, pinturas... 

Representacións 

teatrais 
Claustro Todo o colexio 0 € 

Vestiario e 

obxectos variados 

Día Internacional 

da muller 
EDLG Todo o colexio 20 € 

Cartolinas, folios e 

pinturas 

Centro de 

interpretación de 

xogos 

tradicionais 

Educación Física 

EDLG 

Alumnado e 

profesorado da escola e 

dos centros que nos 

visitan semanalmente 

70€ 

Recursos 

materiais para os 

xogos 

Semana da 

Prensa 
EDLG Todo o colexio 20 € 

Periódicos e 

outros materiais 

Día da Poesía EDLG Todo o colexio 20 € Libros, folios... 

Momento de ler 
Biblioteca 

EDLG 
Todo o colexio 0 € Libros de lectura 

 

• TEMPORALIZACIÓN: TERCEIRO TRIMESTRE 

 

ACTIVIDADE 

 

RESPONSABLE 

 

DESTINATARIOS/AS 

 

ORZAMENTO 

 

MATERIAIS 

Encontro cos 

autores 
Biblioteca Todo o colexio 200 € 

Libros de Xoán 

Babarro 

Letras Galegas Claustro Todo o colexio 60 € 
Libros, folios, e 

papel 
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Momento de ler 

 

Biblioteca 

EDLG 

Todo o colexio 0 € Libros de lectura 

Representacións 

teatrais 

Claustro Todo o colexio 0 € 

Vestiario e 

obxectos 

variados 

Concurso “En 

galego” 
EDLG Todo o colexio 100 € 

Impresión 

estoxos ou 

camisetas 

Centro de 

interpretación de 

xogos tradicionais 

Educación Física 

EDLG 

Alumnado e 

profesorado da escola e 

dos centros que nos 

visitan semanalmente 

50€ 

Recursos 

materiais para os 

xogos 

Buzón da 

amizade 
EDLG 

Alumnado de 4º, 5º e 6º 

de Primaria 
30€ 

Selos, sobres e 

folios 

Saída polo 

contorno 
Claustro Todo o colexio 0 € Ningún 

Estacións EDLG Todo o colexio  50 € 
Cartolinas, 

pinturas... 

Día mundial da 

saúde 
EDLG Todo o colexio 30 € 

Cartolinas, 

pinturas  e DVD 

sobre a saúde 

Maios EDLG Todo o colexio 0 € Flores 

Día do medio 

ambiente 
EDLG Todo o colexio 30 € 

Plantación de 

árbores 

Padriños e 

madriñas de 

lectura 

EDLG 

Biblioteca 
Todo o colexio 0 € Libros de lectura 
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6. ORZAMENTO. 

O orzamento estimado para a realización das actividades programadas é de 1339 

euros, repartido por trimestres en cantidades de 569€, 220€ e 550€ respectivamente. 

 

7. AVALIACIÓN DO PROXECTO. 

O E.D.L.G. comprométese a levar a cabo as actividades previstas. Realizarase unha 

avaliación trimestral do traballo desenvolto prestando especial atención ao grao de 

consecución dos obxectivos propostos, no grao de desenvolvemento das actividades 

planificadas e nas dificultades atopadas. 

Ao remate do presente curso escolar elaboraremos unha memoria final na que 

presentaremos a nosa valoración respecto do traballo realizado ao longo do curso, así como, 

aquelas propostas de mellora que consideremos oportunas para os vindeiros cursos 

académicos. Do mesmo xeito, presentaremos o balance de ingresos e de gastos segundo o 

orzamento que lle fora adxudicado ao equipo por parte da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

Somos un centro escolar pequeno pero que ten un Proxecto Educativo claro que 

pretende, entre outros aspectos, garantir o dereito e o uso da nosa lingua para o cal levamos 

xa moitos anos adoptando medidas dinamizadoras dirixidas á promoción da lingua galega. 

 

En A Capela, a 10 de xaneiro de 2018 

 

A coordinadora do E.D.L.G.    Vº e prace da directora 

 

Asdo. Beatriz Méndez Orosa                  Asdo. Mª del Mar Ares Travieso 


