
DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

No que atinxe ás , as CONMEMORACIÓNS
actividades propostas polo Equipo de 
Dinamización foron as seguintes:

Outono .  Realización dun cadro 
colectivo no chan, con elementos da 
natureza (paus, follas, landras…). 
Comenzou unha clase a facelo e 
púxolle un título en galego, a seguinte 
c lase  engadiu  máis  e lementos  
buscando un novo título .

Samaín. Decoráronse cabazas con 
carteis alusivos.

Nadal. Recuperación do Apalpador 
como figura central, sendo este 
personaxe o que nos visita traendo 
castañas no Nadal.

Magosto. Fíxose  unha exposición de 
trompos decorados nas aulas ou nas 
casas con carteis alusivos onde se 
explicaba a historia dos trompos... O 
día de San Martiño, invitouse aos avós 
a unha sesión de convivencia onde 
ensinaron a “bailar o trompo” ao 
alumnado.

Día da Ciencia en Galego. O alumnado 
de 3º Ciclo de Primaria tivo unha 
v i d e o c o n f e r e n c i a  d e  M a r i l a r 
Aleixandre  titulada “Benqueridos 
Insectos”.

Entroido. Cada aula fixo unha carouta e 
posteriormente realizouse unha 
exposición con carteis alusivos onde se 
explicaba como é o Entroido en 
Galicia.

Realizáronse tamén ás seguintes 
ACTIVIDADES:

Relato poético. Esta actividade fíxose 
conxuntamente coa Biblioteca do 
Centro. Traballáronse con poesías de 
distintos autores galegos, e fíxose un 
libro de poesías con todas as feitas nas 
aulas.

Nos tamén Contamos. Esta actividade 
consistiu en que cada clase tiña que 
contar un conto, historia, relato ou 
interpretar unha canción ao alumnado 
doutro nivel, participando nesta 
actividade o alumnado de Educación 
Infantil, 1º e 3º ciclo de Educación 
Primaria. Deste xeito pretendeuse 
fomentar a lectura e a fala en galego 
diante do público, así como acadar 
unha maior integración  do alumnado 
entre os diferentes niveis.

Letras Galegas. Por mor desta data 
fixéronse carteis onde se falaba do 
autor homenaxeado, Xose María Díaz 
Castro. Realizáronse tamén distintos 
festivais con actividades de produción 
propia en galego.

Contos rápidos. Esta actividade 
consistíu en que cada nena ou neno que 
o desexase, desde 1º a 6º, escribira un 
conto curto. Os contos máis valorados 
polos compañeiros e compañeiras 
recibiron un agasallo .

Revista escolar Banzo. Cun número 
por trimestre no que se reflicten as 
a c t i v i d a d e s  e  e v e n t o s  m á i s 
s i gn i f i ca t i vos  den t ro  da  nosa 
comunidade educativa, ademais de 
artigos de carácter pedagóxico-
didáctico elaborados polo profesorado 
do centro e dirixidos ao conxunto da 
comunidade educativa.

Concurso de relato Oral. Cada clase 
preparou de xeito individual ou en 
grupo, unha ou dúas historias que 
podían ser de base popular, literaria ou 
de creación propia. O alumnado 
participante contou ao resto dos 
alumnos no salón de actos a súa 
historia. Esta actividade estaba dirixida 
ao alumnado do 3º Ciclo de Primaria.

Durante o curso escolar 2013-2014 o Equipo de Dinamización 
Lingüística do Centro levou a cabo unha serie de actividades coa idea de 
fomentar o uso da lingua galega. Foron propostas a realización de 
actividades que mellorasen as competencias e actitudes lingüísticas do 
noso alumnado.

ENTREGA DE PREMIOS

CONCURSO DE RELATO ORAL

CONCURSO TECNOLÓXICO

A presidenta da ANPA, Puri Cariñena fixo entrega dos premios

Os gañadores: Alejandra, María, Laura, Iago, Xiana, Jon Ander, Nuño e Fran de 6ºA.

Os gañadores: Eduardo e Lucas de 6ºB.
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