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Contextualización. 

                                                      

 Do noso centro: 

 

O CPI Castro Baxoi é un centro de titularidade pública, 
integrado na zona educativa de Betanzos, que escolariza 

alumnado dos concellos de Miño e Vilarmaior (das parroquias de 

Vilamateo, Gümil, O tres e Torres). É o único centro escolar da 
zona coa oferta obrigatoria de Educación Primaria e Secundaria, 

ademais do 2º ciclo de Educación Infantil. Ten dúas escolas 

unitarias adscritas, as escolas de Bemantes, no Concello de Miño, 
e de Torres,  no de Vilarmaior. Nas dúas escolarízanse alumnado 

de 2º ciclo de Educación Infantil e os tres primeiros cursos de 

Educación Primaria.  

 

O centro está situado na Rúa as Marismas, número 25, no 

lugar de Telle, dentro do núcleo de Miño, cunha construción 

moderna e pouco funcional. Foi construído en dúas fases, a 

primeira foi inaugurada en 1995-96, e está ocupada practicamente 
na súa totalidade pola Educación Infantil e Primaria. A segunda 

foi construída no curso 1999-2000 e nela se sitúan as aulas da 
ESO, e aulas específicas como Informática e Plástica. Conta 

tamén cunha aula taller de Tecnoloxía e unha Biblioteca.  

 

No noso alumnado atopamos unha importante dispersión 

espacial, como manifestan as seis liñas de transporte escolar 
utilizadas pola maioría do mesmo. Ademais xunto unha 

porcentaxe importante de alumnado con características semi-

rurais, procedente das parroquias dos dous concellos, Miño e 
Vilarmaior, atopamos outra parte do alumnado con características 

e formas máis urbanas. Este feito ten moito que ver cos cambios 

que se están a producir no concello de Miño  nos últimos anos, 
coa construción dalgunhas urbanizacións que atraen poboación 

doutros concellos próximos dándolle un carácter residencial.  

 

É tamén un dato a ter en conta, o número significativo de 

alumnado procedente doutras comunidades e nacionalidades que 

nos últimos anos está a chegar ao noso municipio, este feito é moi 
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relevante para esta equipa xa que este alumnado non ten vagaxe 

cultural ni lingüístico na nosa lingua. A maioría deles co curso xa 

iniciado, algo que é necesario ter en conta á hora de programar e 
definir actividades e recursos. Por último, o noso centro matricula 

un número importante de alumnado procedente do centro de 

acollida de menores Mª Inmaculada de Bañobre. 

 

O noso CPI conta no curso 2020-21 cun total 537 alumnos. 

É importante sinalar que nos últimos cursos estamos 

experimentando un aumento continuo de alumnos en todas as 
etapas e tamén cabe constatar o número significativo de alumnos 

que se incorporan ao centro ao longo do curso. 

 

A distribución por cursos sería a seguinte: 

 

  

N
º 

al
u

m
n
o

s 

N
º 

re
p
et

id
o

re
s 

  

  

 

 

 

Educación 

Infantil 

4ºA 18         

4ºB 18  36       

5ºA 19         

5ºB 18  37       

6ºA 19         

6ºB 16  35  108     

           

Educación 

Primaria 

1ºA 20 1        

1ºB 18 
 

38       

2ºA 24         

2ºB 23 
 

47 85      

3ºA 25 
 

       

3ºB 26 
 

51       
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4ºA 19         

4ºB 20  39 90      

5ºA 23         

5ºB 24  47       

6ºA 23         

6ºB 25  48 95 270  378   

           

Educación 

Secundaria 

Obrigatoria 

1ºA 16 
 

       

1ºB 16         

1ºB 16 
 

48       

2ºA 21 
 

       

2ºB 21 
 

42       

3ºA 19 
 

       

3ºB 17 
 

36       

4ºA 17         

4ºB 16 
 

33  159    537 

 TOTAL 537 1        

 

Pero sen dúbida un dos aspectos que caracterizan ao noso 

centro e que é preciso ter en conta á hora de deseñar as 
programacións, é o alto número de alumnos con necesidades 

específicas de apoio educativo, que determinan en gran maneira 

a organización do noso centro e os nosos recursos. Entre este 
alumnado atopamos necesidades diversas: retraso madurativos, 

trastornos neurolóxicos, dificultades na linguaxe, TEA, TDA, 

TDAH, mutismos selectivo, síndrome de Down, de privación 
socio-cultural, dificultades de aprendizaxe, dislalias....  

 

En canto ao total do profesorado do centro neste curso 2020-

21, é de 51 profesores. 

3 profesores do programa ARCO 
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O centro conta tamén con dúas coidadoras. 

 

 

1. OBXECTIVOS XERAIS 

 

Ano tras ano o principal obxectivo deste EDLG é conseguir que a 

lingua galega sexa a lingua vehicular no ensino e que toda a 

comunidade educativa se identifique con ela. 

Para acadar os obxectivos xerais, o EDLG  tratará de que a Lingua 

Galega teña presenza activa: 

-Na redacción e elaboración das actividades extraescolares. 

-Nos aspectos visuais do Centro: novas, carteis, letreiros, anuncios, 

avisos, correspondencia...valoramos a posibilidade de poñer nomes 

en galego ás aulas. 

-Nas reunións que se convoquen para calquera tema escolar tanto 

entre o alumnado coma nos restantes membros da comunidade 

escolar. 

-Na biblioteca. Uso, empréstito e comunicacións. Proxectos anuais. 

- Na comunicación coas familias. 

-Na documentación: actas, libros de rexistro, programacións... 

E neste curso tan especial espallar o galego polas aulas sen ningún 

apoio visual é canto menos difícil.  

Cabe salientar que temos unha importante parte do alumnado 

procedente do estranxeiro. 
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2. MEDIDAS PARA LOGRAR UNHA VALORACIÓN 

POSITIVA DO USO DA LINGUA E MELLORAR A 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

- Concienciar ao alumnado da utilidade do coñecemento da súa 

lingua e do enriquecemento que supón o seu uso. 

-Dar a coñecer a normativa vixente. 

-Axudar na tradución, redacción e modificación dos traballos dos 

diversos departamentos. 

-Promover o uso da lingua galega en todas as tarefas 

administrativas e informativas do Centro, actos oficiais... 

-Valorar a lingua como instrumento cognitivo e como elemento 

configurador da identidade persoal e colectiva. 

-Valorar a pluralidade lingüística do Estado Español. 

- Procurar actividades cercanas aos seus centros de interese. 

 

3. ANÁLISE  SOCIOLINGÜÍSTICA 

Os datos recollidos no Proxecto lingüístico do noso Centro 

presentan unha situación lingüística moi castelanizada. Entre o 

profesorado, un porcentaxe moi baixo manifesta usar o galego na 

súa relación cos compañeiros en situacións informais; queda no 

10,3% o alumnado de Infantil que se expresa ao inicio do curso na 

nosa lingua, e aproxímase ao 35% a cantidade de pais e nais de 

alumnos que din empregar o galego como lingua habitual. 

Canto ao alumnado en xeral, a porcentaxe de galego falantes non 

chega ao 12%. Á parte dunha cantidade significativa de alumnos 

procedentes de diferentes lugares de Galicia e doutras 
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comunidades, contamos cunha pequena porcentaxe de alumnado 

inmigrante que ano tras ano van incrementando. 

Malia o referido, o profesorado cumpre a lei de dinamización da 

lingua en canto ao emprego da lingua galega nas súas clases e o 

persoal administrativo fai uso tamén do galego en todas as 

notificacións, avisos e comunicados. 

Ademais, a ANPA emprega a nosa lingua en todas as súas 

comunicacións escolares. 

 

4. ACTIVIDADES DO EDLG PARA O CURSO 

ACADÉMICO 20-21 
 

A nosa pretensión para este curso, ao igual có curso pasado, é 

conseguir que se implique toda a comunidade educativa, pero 

fundamentalmente o alumnado, no uso da lingua . Promoveremos 

campañas cheas de actividades lúdicas e de lecer, na que a 

colaboración con outros centros e outras entidades acade un lugar 

importante e onde tamén se potencie a investigación, a análise, a 

aprendizaxe e moi especialmente o respecto, interese e amor pola 

nosa lingua. 

Asemade pretendemos ser inclusivos nas nosas actividades, esto é, 

as nosas propostas están adaptadas para todos os nenos do centro 

independentemente das súas características. Debuxos, lecturas e 

poemas son unha parte do proxecto en onde todos somos iguais. 

Por último dicir, despois dunha profunda reflexión, que 

necesitabamos darlle un xiro as actividades propostas. É unha 

realidade que os centros de interese do alumnado van mudando e 

nós observamos que acercándonos aos seus centros de interese 
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obtíñamos máis resultados. A inclusión do pobo de Miño no noso    

“ GRAN PROXECTO”: 

                 POEMIÑOS POLAS LETRAS          

    foi determinante. Sacar os traballos  fóra do centro, involucrar a 

comerciantes, familias, profesorado e nenos foi un éxito total E, 

consecuentemente, seguiremos nesa liña de traballo. 

Cabe salientar que trataremos de sacar adiante os proxectos sen 

rematar do curso anterior pero coa necesidade de reinventar o 

medio para acadar o mesmo resultado debido ás restricións do 

momento. Temos que adaptarnos á nova normalidade xa que a 

normativa covid actual no nos permite a realización das actividades 

tal e como nos gustaría, polo tanto lle damos unha nova perspectiva 

adaptándonos á situación do momento. Tamén queremos ofrecer 

unha normalidade ao alumnado e continuar a nosa labor docente. 

PROXECTOS A DESENVOLVER ESTE 

CURSO 

OUTUBRO: 

-Samain: 

 CERTAME DE TERROR. O alumnado desde 1º de primaria 
ata  4º de secundaria escribirán uns microrrelatos de terror. En 

primaria, elaborarán un relato de terror por curso. Dito relato 

será gravado para facerllo chegar aos nosos compañeiros de 
nivel e, de ser posible, a compañeiros de outros cursos. 

Faremos unha videoconferencia a través de webex para ler os 

relatos dun curso a outro ou contarémolo no patio mantendo 
as distancias. 

- A radio tamén será protagonista neste ano, tentaremos de 

buscar un lugar onde gravar ao alumnado que teña ventilación.  

Poemas, cancións, biografías, recitais e demais será o que 

gravaremos ao longo do curso se o espazo nolo permite. 



 

9 
 

Os pequenos de infantil farán uns debuxos terroríficos co que   

faremos un libro dixital que será subido ao blog de infantil: 

sorrisosdobaxoi.blogspot.com  

Recantosdobaxoi.blogspot.com 

Cativxsdobaxoi.blogspot.com 

 

e tamén ao blogue da equipa de EDLG 

poeminospolasletras.blogspot.com. 

 
 

DIA DAS LETRAS GALEGAS: CARBALLO 

CALERO 

Este ano, por mor da pandemia, retrasouse a celebración do día das 

letras galegas para outubro. Ante todas as novidades de este curso 

a nosa celebración limitarase a traballo dentro das aulas, cada curso 

elaborará un dosier sobre o autor que se intercambiaran por nivel, 

previa corentena. Os traballos serán subidos aos blogues citados 

anteriormente para a difusión dentro da comunidade educativa.  

 

 

Día do peón 
O 11 de novembro celebraremos o día do peón. 

Debido ás restricións a nosa proposta será a seguinte: 

-Traballalo nas clases de educación física. 

- Promover  a súa práctica no fogar cos familiares conviventes. 

- E, organizar tiradas conxuntas nas nosas quendas de recreos 

establecidas.  

-Decorar os peóns que traian os nenos, ou facer algún. 

mailto:sorrisosdobaxoi@blogspot.com
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- O alumnado de infantil fixo bailaretes nas aulas que despois 

bailaron no recreo. 

- Tamén o alumnado das seccións bilingües de 3º e 4º. 

 

Recompilación de xogos tradicionais galegos 

 

Debido a situación actual vémonos na obriga de buscar solucións 
para o tempo de lecer do noso alumnado. A recuperación de 

determinados xogos tradicionais animaraos a encher tempo dunha 

maneira lúdica. Propoñemos facer unha escolma de xogos 
tradicionais galegos pedíndolle ás familias axuda e colaboración. 

Estes xogos serán incorporados a través das titorías e os mestres de 

educación física aos recreos como método alternativo de xogo.  

Cada semana, en cada espazo indicado de xogo, propoñeremos un 

xogo que irá variando. Explicaremos o material que necesita e as 

normas de xogo, así como, pintaremos no chan se así é necesario. 
Tentaremos facer un libro con todos eles para quede de consulta 

nas bibliotecas de clase. 

 

“Gravo o meu libro”: son un bookformer 

O alumnado de 5º lerá mediante videoconferencia ao alumnado de 

infantil semanalmente un libro no seu tempo de lecer. 

Tamén os gravaremos e subiremos ao noso blogue ditas gravacións 

cos códigos QR. 

Convertiránse tamén en “bookformers” animando a ler o libro 
escollido mediante un breve resumo. 
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DECEMBRO:  

- Actividades relacionadas coa temática do Nadal . 

Concurso de postais. Propoñemos facer un concurso de postais para 
felicitar ás familias. Faranse felicitacións de Nadal para intercambiar 

cos compañeiros do curso. Todos os nenos levarán unha felicitación 

de Nadal feita por un compañeiro. 

Recuperación de panxoliñas tradicionais da zona de 

Miño, para o que pediremos colaboración ás familias. Cada curso 

aprenderase unha panxoliña, que ou por medio dunha gravación ou 
por medio de webex, difundiremos entre o alumnado. 

 

 

FEBREIRO 

DÍA DE ROSALÍA 

 
De novo tentaremos reinvertarnos para esta celebración 

invertindo os papeis que se deron ata o momento. Intentaremos que 

sexan os pequenos do cole quen expliquen aos maiores quen é 

Rosalía, cantar ou contar, debuxar e regalar.  
Nas quendas de recreo, os cursos que coincidan compartirán 

a súa poesía, canción ou versión de Rosalía. Dadas as circunstancias 

estamos moi limitados a innovar. Todo o material será subido ao 
blogue. 

  

- Faremos uns murais co un anaco de poema e un debuxo e, 
despois de plastificalo colgalo na porta da aula. 

Difundiremos no blogue. 

- Animar ao alumnado a aprender un fragmento dunha 
poesía. 

- Pediremos aos maiores que nos fagan unha presentación en 

power point, vida e obra, versión actuais…etc 
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MARZO: 

- Entroido: o tema central do centro este curso é Oceanía e a 

Antártida. Como continuamos coa gravación de libros para traballar 
cos códigos QR, este ano tentaremos ofrecerlles ao alumnado libros 

con esta temática.  

Traballaremos directamente coa equipa de extraescolares e 
biblioteca no uso do galego nestes traballos, asemade, difundiremos 

entre os tres equipos as características máis importantes do noso 

entroido  

Tamén imos potenciar a nosa diversidade cultural instando ao 

alumnado de 5º, 6º e da ESO a buscar información sobre os 

diferentes actos culturais que se desenvolvan no entroido en 

Galicia. Fotos, vídeos...etc 

Faremos unha enquisa para decidir en cal dos nosos entroidos 

populares queremos incidir, e cada curso, segundo sexa o seu nivel, 

achegará fotos, debuxo, documentación ao noso blogue que será 

fonte de información. Traballaremos coas máscaras e traxes do 

entroido escollido para ser estudado. 

 

 

ABRIL: 

1. Día do libro.  

“Ler ao aire libro” 
Dadas as circunstancias actuais propoñemos para este día: 

varias opcións: 

Durante a mañá de toda a semana en quendas sairán ao 

exterior a ler un libro escollido por eles. Pode ser de forma 

individual ou colectiva. 

- Ao remate da semana, cando xa acaben de ler o libro, en 
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cada titoría, os voluntarios que o desexen convertiránse en 

bookformers”. Terán que elaborar unha breve 

recomendación sobre o libro favorito na que se incluirá a 
súa presentación, idade, título do libro, autor, editorial 

acompañada dun breve resumo e unha breve explicación de 

porque lles gustara tanto. Gravaranse con toda a 
información rematando a presentación do libro cunha 

recomendación para lelo. Promovendo así a animación á 
lectura. 

 

MAIO: 

- Os maios:  

Tras o éxito dos outros anos elaboraremos un maio. Contaremos 

coa contribución de todo o alumnado para facelo. O alumnado 

traerá flores que irán poñendo no maio en quendas. Unha vez 

rematado baixaremos en quendas a velo. Non é unha tradición moi 

arraigada entre a poboación de Miño, polo que moitos non saben a 

súa procedencia. 

Os máis pequenos recibirán información sobre as peculiaridades do 

maio. Buscaremos información sobre as tradicións arredor dos 

maios. Con todo o atopado faremos unha documentación que será 

colgada no noso blogue e na páxina web do cole para ser consultada 

por o noso alumnado. 

Alumnos de primaria farán un power point que enviarán ás clases 

dos máis pequenos. 
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-Semana das Letras Galegas.  

Actividades relacionadas co autor ao que se lle adica este ano:  

Traballaremos co material enviado pola Xunta (en moitas ocasións 

MOI tarde). Os alumnos de secundaria, como nos últimos anos, 
elaborarán material audiovisual para explicarlle aos máis pequenos 

a vida e obra do autor homenaxeado (que se está replantexando 

homenaxear de novo a Ricardo Carballo Calero). 

- Durante esta semana, cada aula recibirá ou unha gravación ou 
unha videoconferencia.  

- Os alumnos de secundaria serán os encargados de explicar 

aos alumnos de primaria a biografía do autor homenaxeado e 
de contar, ou cantar algún fragmento da súa obra.  

- Con todo o material recabado crearase un libro dixital que 

será subido ao blogue desta equipa: 

Poeminospolasletras.blogspot.com 

- Cantaremos todos xuntos o Himno galego como peche da 

semana. 

- Esta semana propoñeremos o recreo musical coa escoita de 
música en galego no recreo de primaria. 

- Tentaremos mostrar o noso traballo mediante unha 

conferencia Webex co CEIP “ Mosteiro de Caaveiro”,     “ 
CEIP Couceiro Freijomil” e o “ Eladia Mariño”  

 

POEMIÑOS POLAS LETRAS 

Xa levamos catro anos traballando neste proxecto que resultou un 

éxito maior do esperado. O curso pasado estabamos confinados e 

aínda así fomos quen de levalo á practica mediante poemas 

enviados a nosa equipa e subidos ao blogue. O concello, que está 

moi implicado neste proxecto, tamén anunciou no seu taboleiro 
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dixital a nosa proposta. Así pois, este ano seguiremos na mesma 

liña e repetirémolo se as condicións sanitarias nolo permiten. 

Faremos dúas propostas:  

1:- Continuar de forma presencial creando, fotocopiando e 

distribuíndo os poemas como fixemos ata o de agora do seguinte 

xeito: 

Para levalo a cabo precisamos a axuda de: 

- Alumnado: Todos os alumnos do cole inventarán unha poesía 

de temática libre, o EDLG daralle un marco en donde copiala. 

Todas as poesías serán distribuídas polos comerciantes de 

Miño. 

- Titores: Serán os encargados de corrixir ditos poemas e 

animar aos rapaces a facelos. 

- Profesorado de secundaria: Que axudarán e guiarán aos 

rapaces na elaboración do cartel que identificará este 

proxecto. A temática será ou Miño ou As Letras Galegas (en 

todo o seu contido). Tamén o profesorado de Lingua Galega 

guiará aos rapaces na creación do poema, así como na 

corrección do mesmo. 

- Asociación de comerciantes de Miño. Encargado de difundir 

entre os socios o proxecto e colaboradores na hora de entregar 

os Poemas aos seus clientes. Todos os comercios asociados a 

esta entidade recibiron poemas dos nosos alumnxs para seren 

entregados coa compra na semana das letras galegas. Todos 

os comercios tiñan un cartel seleccionado entre os 

presentados polos alumnos de secundaria no concurso de 

debuxo que fixemos no centro. De algún xeito, gustaríanos 

engadir que tamén intentamos potenciar a compra nos 

pequenos comercios da vila. 
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- Concello de Miño, que colaborará na difusión do proxecto 

nas súas pantallas informativas, e tamén nas copias dunha 

parte dos poemas. 

- EDLG, que coordinará todo o entramado do proxecto: 

- recollerá e seleccionará os debuxos de secundaria. 

- Recollerá e comprobará que todos os nenos fixeron a poesía. 

- Porase en contacto co presidente da asociación de 

comerciantes. 

- Porase en contacto cos comerciantes para informar dos pasos 

a seguir e explicar cando teñen que dar as poesías. 

- Contactará co concello para darlle as poesías para seren 

fotocopiadas. 

- Fotocopiará parte importante das poesías no centro. 

- Enroscará e almacenará ditas poesías. 

- Distribuirá en función dos comercios e a súa venta ( no é o 

mesmo a cantidade de clientes que entran nunha xestoría que 

no Gadis ou Eroski, que tamén colaboran con nós) 

- E por último levaralle por os comercios as poesías a semana 

anterior as letras galegas. 

- Por último, cada neno recibirá de volta a súa poesía, aínda 

que é moi gratificante ver como traen a escola aquelas que 

conseguiron coas súas compras en Miño. 

2- Se as condicións sanitarias non o permiten farémolo de maneira 

virtual, mandando un correo a todas as familias para animar ao 

alumnado a colaborar con nós. Ditos poemas os subiremos ao 

blogue da equipa. 
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Proxectos anuais explicados máis polo miúdo 

 

“@ maleta do GALEG@ ” 

Nas aulas de primaria desenvolverase  este ano unha potenciación 

da oralidade da lingua galega. O obxectivo primordial é conseguir 

que o noso alumnado empregue a lingua galega de forma cotiá.  

-Partiremos inicialmente dúas maleta de libros en lingua galega que 

se deixará cada semana nunha clase.  

- De aquí tamén pode saír algún bookformer 

- Cada curso terá que escoller unha poesía, que a poden aprender e 

gravar ou recitar. Dita poesía será escrita nos taboleiros de cortiza 

dos corredores. 

 

PROXECTO AUDIO-LIBROS CON 

CÓDIGO QR. FOMENTO DA LECTURA 

.PROTAGONISTA DO TEU LIBRO 

 
Este proxecto consta de varias partes e procesos. 

- O primeiro é seleccionar 4 libros por curso adaptados ao nivel 

do alumnado. 

- Cada titor repartirá os libros entre os seus alumnos e 

preparará a lectura con eles. 

- Explicar aos alumnos o que é un código QR 
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Temporalización:  

- Como o proxecto está pensado para facer en varios anos, este 

terceiro  ano só serán 1 libro por trimestre e curso. 

- Nas datas indicadas gravarase ao alumnado previo traballo do 

libro. 

- Esa gravación xerará un código QR que será pegado no libro 

e devolto a cada aula.  

- Quedará como biblioteca da aula e os nenos poderán levalo 

para a casa para que os pais mediante a lectura do código 

poidan escoitar aos seus fillos lendo o libro. 

- E será enviada unha copia por trimestre aos colexios 

colaboradores. 

 

Contextualización do proxecto: 

 
- Revisando os títulos máis lidos da biblioteca observamos que 

a maior parte deles eran en castelán así que decidimos intentar 

incrementar os libros lidos en galego usando varias vías. 

- Dividimos por niveis os libros e os repartimos entre o 

alumnado dos cursos elixidos. 

- -Cada grupo de nenos, (3 ou 4) preparaban ese libro lendo en 

voz alta a parte que lle toca a cada un. Despois ensinámoslles 

o mecanismo de gravación.  

- - Levamos a cada grupo á radio e alí gravamos o conto. 

- Neste proceso están involucrados os alumnos de 6º que xa 

son quen de gravar aos máis pequenos. 

- Unha vez que o libro está gravado subimos ese audio a un 

soundcloud e copiamos a URL nunha páxina que xenera  

automáticamente un código QR. 

- Así, convertemos aos libros en audio- libros escaneando os 

códigos QR. 
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- A continuación estes libros serán distribuídos polas aulas 

para que os nenos os podan levar para casa e que as súas 

familias sean quen de escoitalos, o que tamén implica as 

familias na lectura dos libros en galego. 

- Periódicamente os libros serán cambiados de aulas ou 

expostos na biblioteca para que un maior número de nenos 

accedan a eles. 

- Entendemos que de este xeito fomentamos a lectura en 

galego. 

- A maiores estamos en contacto cos seguintes colexios para 

facer un intercambio anual de audio-libros eb 

pouco a pouco intentar ampliar o proxecto a outros ámbitos 

da cultura galega. 

-  

- - CRA de Bergondo en colaboración co EDLG. 

- -Eladia Mariño, Cabanas. 

- A Capela.  

Voluntarios de lectura 

Por quinto ano consecutivo levaremos a cabo o voluntariado de 

lectura. 

Este ano non pode ser presencial, así que os voluntarios lerán un 

libro proposto pola coordinadora, gravaranse en audio e, dita 

gravación será colgada no blogue da equipa e na aula virtual do 

centro. 

-Cabe salientar, que o alumnado voluntariado farano na súa 

casa, co cal terá máis valor, se cabe 
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COMPOSICION DO EDLG 
Jose Casanova Santamariña 

Mª Jose Varela  

Mar Ares 

Roberto García 

Rebeca Romero 

Eva Fernández 

Raquel Díaz 

 

 

 
 



TEMPORALIZACIÓN NOME DA 

ACTIVIDADE 

RESPONSABLE ORZAMENTO MATERIAL QUE 

NECESITAMOS 

OUTUBRO 
 

Magosto Todos os niveis 
 

30 euros 
 

50 euros 

Material funxible. 
Audiovisual, USB 

 

NOVEMBRO SAMAIN Todos os niveis 
 

100 euros Funxible, 
gravadoras 

 

DECEMBRO NADAL Todos os niveis 
 

100 EUROS FUNXIBLE 

XANEIRO DÍA DA PAZ Todos os niveis 

 

200 EUROS IMPRESIÓN DOS POEMAS 

DO DÍA DA PAZ para repartilos 

polos comercios colaboradores. 

MARZO ENTROIDO Todos os niveis 
 

50 EUROS CARETAS E MATERIAL 

FUNXIBLE 

ABRIL Día do libro Todos os niveis 
 

200 Libros 

MAIO Maios 

Letras galegas 

Todos os niveis 

 

100 Flores 

Material funxible 

 

TODO O CURSO A MALETA DO 

GALEGO  

Primaria 

 

200 Libros 
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TODO O CURSO AUDIO- LIBROS 

CON CÓDIGO QR 

Todos os niveis 300 euros Gravadoras. 

Memorias externas 

Libros actualizados 
Material funxible 

     

TOTAL: 1300 EUROS 

 

A COORDINADORA: 

EVA MARÍA FERNÁNDEZ TORRES      O DIRECTOR: 


