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O Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) do C.E.I.P. Ponte 

do Porto, impulsa dende hai varios cursos unha grande parte das actividades 

do centro: o Samaín, o Magosto, o Nadal, o Entroido e o día das Letras 

Galegas. Todas estas actividades son levadas a cabo en lingua galega, 

potenciando tanto a súa forma oral coma escrita. Ao mesmo tempo, a 

celebración destas actividades, aproveitase ao máximo para que os 

alumnos/as amplíen o seu coñecemento da cultura e tradicións galegas, 

respectándoas e facéndoas súas. Ademais, o EDLG  fomenta e suxire todo tipo 

de estratexias  para  o  uso da lingua  galega  no conxunto da comunidade   

educativa.   

1. CONSTITUCIÓN DO EQUIPO DE EDLG: 

A presente Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro de 2013 para a mellora da 

calidade educativa, xunto co Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia,  a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, a Lei 3/1983, do 

15 de xuño, de normalización lingüística, e o Decreto que o desenvolve: 

Decreto 247/1995, do 14 de setembro, o Plan Xeral de normalización da lingua 

galega aprobado polo Parlamento de Galicia en setembro de 2004 e o Decreto, 

79/2010, do 20 de maio  polo que se regula o uso e a promoción do galego no 

sistema educativo, o claustro do CEIP de A Ponte do Porto procede no mes de 

setembro a constituír o EDLG  que terá como obxectivo fundamental promover 

todas as accións encamiñadas á normalización do uso da lingua galega. 

Durante o curso 2016-2017, dito equipo queda constituído polos seguintes 

membros : 

▪ Mar Cives Agulleiro: Mestra de Pedagoxía Terapéutica e 

coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

▪ Áurea Rodríguez Lestayo. Titora de 4º de primaria. 

▪ Marcos Luís López Romero: Mestre de infantil. 
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▪ Andrés López Figueiras: Mestre de 5º curso de primaria. 

▪ Jesús Lemus Mouzo: persoal non docente (conserxe). 

A consecución   dos  obxectivos  que  este   equipo   vai  propoñer e a  

realización  das  diferentes  actividades, non  sería  posible sen  a  participación  

e  implicación  de  tódolos  membros  do  claustro:  titores/as,  especialistas,  

persoal  de apoio, etc. O EDLG procurará, sempre que sexa posible, 

coordinarse con todos eles e cos diferentes equipos dinamizadores, para sacar 

o máximo partido educativo de tódalas actividades do centro. 

 

2.DECISIÓN SOBRE A LINGUA A UTILIZAR NAS MATERIAS EN EI E EP 

PARA O CURSO 2016-2017: 

         En Educación Infantil acórdase para este curso utilizar para tódalas 

materias a lingua galega, tras seguir os procedementos pertinentes de 

consulta. En Educación Primaria acórdase utilizar a lingua galega nas 

seguintes materias: lingua e literatura galega, educación física, ciencias da 

natureza, ciencias sociais. 

En lingua castelá daranse as seguintes materias: lingua e literatura castelá, 

educación artística, matemáticas e relixión. 

 

3. MEDIDAS DE REFORZO PARA ADQUIRIR A LINGUA GALEGA 

     Hai dúas alumnas procedentes do estranxeiro con dificultades para adquirir 

a lingua galega, tanto no ámbito da lectura coma da escritura. Dende todos os 

equipos tentarase traballar o máximo posible con elas. 

 

 

 

4.OBXECTIVOS 

A continuación enumeramos os obxectivos plantexados polo EDLG para 

o fomento do galego neste curso 2016 – 2017 divididos nos catro sectores aos 

que nos acabamos de referir: 
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4.1. OBXECTIVOS DO CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO: 

1. Favorecer actividades que fomenten un maior status social do galego na 

zona, facendo fincapé no que significa en canto a enriquecemento 

persoal e cultural e tamén como vehículo de comunicación. 

2. Favorecer e realizar actividades nas que se traballe aspectos culturais 

de Galicia e da zona da costa da morte. 

3. Conmemorar eventos significativos para a cultura galega que se 

produzan durante o curso académico, especialmente daqueles que 

sexan propios da zona onde se atopa o centro, procurando a 

participación de toda a comunidade educativa e das familias do 

alumnado. 

4. Participar en campañas institucionais para o desenvolvemento do 

galego. 

5. Colaborar con outros centros para levar a cabo actividades de fomento 

do galego. 

6. Fomentar o uso do galego a través das TIC involucrando a toda a 

comunidade educativa. 

 

4.2.OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO 

1. Poñer a disposición do profesorado canta información e medios sexa     

posible para conseguir a normalización no uso do idioma galego.  

2. Promover a súa participación en cursos, encontros ou xornadas    

relacionados coa lingua galega. 

3. Facilitar a participación en cursos, xornadas, encontros, etc. relacionados 

coa lingua galega. 

4. Facilitar dende o EDLG material didáctico e actividades relacionadas coa 

cultura e a lingua galega para na aula. 

5. Facilitar dende as TICs e coa colaboración do EDLG material informático 

e ligazóns a páxinas aplicables na aula. 

6. Empregar as tecnoloxías da información e comunicación na innovación 

do fomento do uso do galego. 
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7. Facilitar a participación nas actividades programadas para o fomento e o 

uso do galego e da cultura galega en tódolos seus ámbitos. 

8. Acadar un cumprimento das normas respecto ó uso da lingua galega no 

currículo.  

 

4.3.OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO 

1. Establecer as bases para que o noso alumnado alcance unha mellora no 

uso da lingua galega intentando que esta se lles achegue por canles 

enriquecedoras e atractivas. 

2. Fomentar o uso do galego, a nivel oral escrito, por parte do alumnado. 

3. Fomentar o perfeccionamento do galego a nivel oral, respectando as 

características dialectais pero evitando o uso de castelanismos en canto 

o léxico. 

4. Fomentar o hábito lector en galego, tanto en prosa como en verso. 

5. Coñecer máis e mellor Galicia e a nosa comarca, facendo especial 

fincapé en personaxes ilustres, escritores/as, festas tradicionais, … 

6. Potencia-la conservación do patrimonio cultural e facilita-la relación do 

noso alumnado cos seus maiores. 

7. Facilitar o acceso ao coñecemento da lingua galega ao alumnado 

provinte doutras comunidades ou países adoptando as medidas 

pedagóxicas e organizativas necesarias. 

8. Garantirlle ao alumnado ámbitos, actividades e espazos de uso en que 

poidan utilizar activamente a lingua galega 

9. Empregar das TIC’s como elemento motivador para o achegamento ao 

uso do galego. 

 

4.4.OBXECTIVOS PARA A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO 

1. Potenciar o uso da lingua en todas as actividades do centro. 

2. Solicitar a colaboración das familias nas actividades de achegamento 

aos nosos costumes, tradicións... 

3. Valorar dun xeito positivo o uso da lingua galega por parte da 

comunidade educativa. 
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4. Empregar a lingua galega como vehículo de expresión nas relacións 

entre os membros da comunidade educativa. 

5. Fomentar o uso do galego a nivel oral e escrito, por parte dos membros 

da comunidade educativa de Ponte do Porto, para reafirmalo como 

lingua de uso habitual nas reunións do centro, en calquera acto oficial ou 

público. 

6. Situar o galego como instrumento básico de difusión da cultura de 

Galicia e da cultura universal en todos os niveis e áreas educativas. 

7. Divulgar e cumprir coa lexislación vixente. 

 

5.- ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

        Froito da experiencia de anos anteriores, concluímos a necesidade de 

que este Proxecto teña como característica principal o carácter 

interdisciplinario. Un plano que abrangue tódolos aspectos do colexio e que se 

entreteza coas actividades específicas dos equipos de traballo que funcionan 

no noso centro:  

• Biblioteca  

• TICs  

• Actividades Extraescolares e Complementarias  

              Hai que sinalar que en tódalas actividades que se levan a cabo no 

centro participan as unitarias das aldeas próximas á vila. Ademais, 

procuraremos facer partícipes das actividades ás familias do alumnado en todo 

momento. 

A continuación mostramos as actividades programadas de 

desenvolvemento continuado ó longo do curso. 

 

1. REVISTA “O ALLO” 

 Toda a comunidade educativa participará como tódolos anos na 

realización desta revista ó longo do curso. Ó final do mesmo, entregarase un 

exemplar ás familias do alumnado para que estean ao tanto de tódalas 

actividades e celebracións realizadas durante ese curso.  
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 Nela aparecerán fotos, debuxos e traballos, pequenas entrevistas e 

“documentais” realizados polos alumnos ó longo do curso escolar, etc. 

 

2. PÁXINA WEB DO CEIP “PONTE DO PORTO” 

 Continuaremos coa páxina do centro na que se expoñen as actividades 

realizadas no colexio e onde os/as alumnos/as e familias poden participar de 

maneira activa, aportando comentarios. Subiranse as actividades e 

celebracións realizadas polas persoas encargadas contando co apoio do 

equipo de TICS.  

 

3. FORMACIÓN DUN EQUIPO DE CORRECCIÓN DENTRO DO EDLG. 

         O EDLG supervisará e asesorará en materia lingüística á comunidade 

escolar a través dunha serie de medidas: 

           -Revisar a documentación emanada do centro. 

           -Dotar ao profesorado das ferramentas informáticas precisas para o 

desenvolvemento do seu traballo en galego a través do correo electrónico 

(tradutores, correctores de texto, listado de recursos didácticos na web, páxinas 

web de interese,…), do mantemento bibliográfico dos andeis do EDLG 

existentes na sala de profesores, etc.  

           -Nomeamos o centro: os membros do EDLG nomeará con etiquetas ben 

visíbeis e ben elaboradas diferentes espazos e obxectos de todo o colexio, 

especialmente os máis castelanizados na fala. 

 

5. COÑECENDO O MEU CONTORNO. 

 Os alumnos do colexio farán diversas saídas para coñecer as paisaxes 

que nos rodean, os elementos que a compoñen, as principais cidades máis 

próximas, espectáculos culturais da nosa cultura… Faranse visitas polo 

concello de Camariñas e Galicia. 

 

6. SEMANA CULTURAL. 

        A nosa Semana Cultural coincide coa que contén o Día das Letras 

Galegas. Vén sendo unha recompilación e exposición de traballos e actividades 
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que o alumnado, dirixido e axudado polo resto da comunidade educativa, que 

realiza ao longo do curso. 

         Tamén teñen cabida nesta semana todas as realizacións promovidas por 

outros equipos e departamentos. O programa concreto da Semana deseñarase 

máis adiante, pero acollerá e desenvolverá as seguintes actividades: 

1. Participación das asociacións culturais da zona. 

2. Homenaxe ó autor deste ano. 

3. Confección de folletos divulgativos para repartir entre a comunidade 

educativa. 

 

6.COLABORACIÓN CON OUTROS PROXECTOS 

          Dende o EDLG, colaborarase cos distintos equipos que hai no centro 

para traballar nos distintos proxectos ( samaín, magosto, nadal, paz, entroido, 

semana da poesía, concursos intercentros…). 

 

 

 

 

 


