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Contextualización. 

 
1. DESCRICIÓN E ANÁLISE DA CONTORNA 

1.1. ENTORNO FÍSICO 

O noso Centro Escolar está situado no núcleo urbano de Miño, preto dun entorno natural 

moi rico e singular, as marismas do río Baxoi, e moi cerca das praias da Ribeira e da Praia 

Grande de Miño. Recibe alumnado dos concellos de Miño e Vilarmaior, que forman parte 

do Conxunto do Eume, xunto cos concellos de Cabanas, Monfero e Pontedeume dentro 

da bisbarra natural que forma o Golfo Ártabro. 

Miño, situado na costa, evoluciona de maneira positiva no seu crecemento, 

experimentando pequenos altos e baixos en relación coa conxuntura do momento (crise 

económica, emigración, etc.). Na actualidade funciona como núcleo de veraneo para o 

Conxunto Ártabro, igual que outros da zona. En cambio Vilarmaior, situado no interior, 

sofre reducións moi drásticas no número de habitantes, a partir dos anos 40, como 

consecuencia dos desprazamentos da poboación na busca de mellores oportunidades e 

dun aumento do nivel de vida. É un concello menor polo seu escaso peso demográfico. 

 

1.1.1. CONCELLO DE MIÑO 

1.1.1.1. ASPECTOS FÍSICOS 

Miño está situado na desembocadura da Ría de Betanzos. Limita ó Norte co concello de 

Pontedeume, ó sur cos concellos de Paderne e Irixoa, ó leste co de Vilarmaior e ó oeste 

coa citada ría. 

Cunha extensión de 34 km2 ten unha densidade de poboación de 187 hab./km2 e un 

crecemento vexetativo negativo de -6 (datos dos anos 2018 e 2017, respectivamente). 

Está atravesado pola variante da N-VI Betanzos-Ferrol, pola autoestrada A-9 e pola liña 

de ferrocarril Betanzos-Ferrol. 

Pertence á bisbarra das Mariñas. Báñao a ría de Ares e Betanzos que lle proporcionan un 

clima suave aínda nas zonas situadas máis lonxe da costa. 

Está distribuído territorialmente en oito parroquias: Bemantes, Callobre, Carantoña, 

Castro, Leiro, Miño, Perbes e S. Xoan de Vilanova. 

O relevo é irregular e de pouca altura, a costa é recortada. Na desembocadura do Lambre 

na Ponte do Porco hai unha pequena ría que forma a praia da Alameda, a continuación da 

praia Grande. Logo, a costa é rochosa con calas areosas como Andaio e S. Pedro de 

Perbes. En fronte, unhas pequenas illas. 
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Os ríos máis importantes son o Lambre e o Baxoi, de pouco caudal pero fermosos; 

cruzados por dúas pontes famosas construídas polos Andrade. Unha deu fama ó lugar de 

Ponte do Porco, aínda que a primitiva atópase 1 km. máis arriba e hoxe chámase Ponte 

Lambre, de estilo oxival cun só arco. A outra cruza o Baxoi cerca da desviación que sae 

cara a Bañobre, o carón da desviación Betanzos-Ferrol da estrada nacional VI. Esta 

desemboca nunha zona pantanosa, as marismas. 

O clima, de tipo oceánico húmido caracterízase polas suaves temperaturas e choivas 

abundantes. A temperatura media oscila entre os 13 e os 14º C. As precipitacións son de 

entre 900 e 1000 mm anuais, repartidas ó longo de todo o ano cun máximo en outono e 

inverno e un mínimo no verán. 

Os montes son de pouca altura, o solo é de tipo cambisol ou terra parda, característicos 

da Galicia do Norte, de baixa fertilidade e un aproveitamento forestal -algún día con 

vexetación autóctona de carballos, hoxe substituídos de piñeiros e eucaliptos - e gandeiro, 

case exclusivo. 

 

1.1.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

A economía era, tradicionalmente, de carácter agrario, gandeiro e forestal. Estas 

actividades económicas foron perdendo paulatinamente importancia en favor do sector 

servizos: turismo, sobre todo, e comercio. 

Hoxe en día Miño conta con 63 afiliacións en alta laboral ao sector Gandeiro e pesqueiro. 

A industria forestal conta con 1200 ha. dedicadas a monte para a produción de madeira, 

o que significa o 36 % da superficie total do municipio. Outros sectores como o pesqueiro 

carecen de relevancia no conxunto da economía local. A actividade industrial non é moi 

importante. Dedícanse á actividade industrial e á construción arredor dun 25% da 

poboación. 

Miño conta cun número importante de empresas (487), en relación á poboación, pero a 

maioría son empresarios autónomos (352). Só 7 empresas contan con máis de 10 

asalariados, e 2 contan con máis de 20. 

Un aspecto a ter en conta é a crecente importancia da zona como centro de veraneo, o que 

ocasiona un aumento importante de poboación flotante no período estival, un notable 

desenvolvemento de complexos hostaleiros e zonas residenciais que lle imprimen un 

carácter urbano ó municipio. 

O paro rexistrado, preto do 10%, vincúlase, sobre todo, ao sector servizos. 
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2.2. O CENTRO ESCOLAR 

Foi construído en dúas fases, a primeira -dedicada practicamente en toda a súa totalidade 

a Educación Primaria- foi inaugurada no curso 1995-96, e a segunda, dedicada a ESO no 

1999-2000. Está situado no lugar de Telle e a súa construción é moderna e pouco 

funcional.  

Na actualidade dispón de 6 aulas dedicadas a Educación Infantil, 13 a Educación 

Primaria, 10 a Educación Secundaria, 3 para as docentes de Pedagoxía Terapéutica e 

Audición e Linguaxe, 1 de Música, 1 de Informática, e ademais dispoñemos da Biblioteca, 

o Laboratorio, o Ximnasio e o espazo do comedor. A biblioteca vaise empregar en parte 

do horario como aula de desdobre. O resto de espazos son para os departamentos 

didácticos, a parte de Dirección, a sala de profesores e a sala COVID. Ao longo deste 

curso recuperaremos o espazo que está a ser empregado como comedor pois estase a levar 

a cabo a adaptación dun novo espazo para usalo como comedor.  

O alumnado procede dos concellos de Miño e de Vilarmaior (das parroquias de 

Vilamateo, Güimil, O Tres e Torres). Na área de influencia deste Centro hai dous CEIP 

incompletos nos que se escolarizan alumnos de Educación Infantil e Primaria, os de 

Bemantes no Concello de Miño e o de Torres no de Vilarmaior. Os alumnos destes centros 

pasan a ser alumnos deste CPI no momento no que rematan o 1º Ciclo de Educación 

Primaria. O CPI Castro Baxoi está integrado na zona educativa de Betanzos e escolariza 

alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. 

Dentro da área á que corresponde o centro, atópase o Centro Fogar María Inmaculada 

de Bañobre do cal recibimos estudantes de diferentes idades e en diferentes momentos 

do curso escolar dado o movemento que hai neste tipo de centros 

 

 

 

A distribución por cursos sería a seguinte: 
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Educación 

Infantil 

4ºB 17  33       

5ºA 19         

5ºB 19  38       

6ºA 19         

6ºB 20  39  110     

           

Educación 

Primaria 

1ºA 21         

1ºB 20 1 41       

2ºA 19         

2ºB 19  38 79      

3ºA 18         

3ºB 17         

3ºC 17  52       

4ºA 18         

4ºB 18         

4ºC 18  54 106      

5ºA 19         

5ºB 20  39       

6ºA 24         

6ºB 24  48 87 272  382   

           

Educación 

Secundaria 

Obrigatoria 

1ºA 20 3        

1ºB 20 5        

1ºC 20 1 60       

2ºA 24 5        

2ºB 24 7 48       

3ºA 30 4 30       

 4ºA 29 4 29  167  167  549 

 TOTAL 549 30        
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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, deprivación 

socio-cultural, dificultades de aprendizaxe, dislalias....  

 

En canto ao total do profesorado do centro neste curso 2021-

22, é de 51 profesores. 

1 

 profesores do programa ARCO 

 

 

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. 
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-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, empréstimo e comunicacións. Proxectos 

anuais. 

- Na comunicación coas familias. 

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

- Dar valor ao noso patrimonio cultural, gastronómico  

-Difundir a nosa cultura. 

-Investigar sobre a nosa contorna 

Cabe salientar que temos unha importante parte do alumnado 

procedente do estranxeiro que incrementa a dificultade para acadar 

resultados satisfactorios na fala. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA LOGRAR UNHA VALORACIÓN 

POSITIVA DO USO DA LINGUA E MELLORAR A 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 
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-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 cercanasaos seus centros de interese. 

-difundir  na nosa língua. Radio,xornal,etc. 

- Dar valor ao noso patrimonio cultural e natural. 

 

 

 

2. 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.Aínda 

que convén facer unha nova enquisa entre as familias para 

actualizar os datos. 
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Canto ao alumnado en xeral, a porcentaxe de galego falantes non 

chega ao 8%. Á parte dunha cantidade  significativa de alumnos 

procedentes de diferentes lugares de Galicia e 

doutrascomunidades, contamos cunha pequena porcentaxe de 

alumnado inmigrante que ano tras ano van incrementando. 

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

língua 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. 

 

 

3. ACTIVIDADES DO EDLG PARA O CURSO 

ACADÉMICO 21-22. 

 

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 nosa lingua .  

Faremos especial fincapé en dar valor ao noso patrimonio 

cultural, natural e gastronómico máis próximo, dentro dos centros 

de interese.  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 
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independentemente das súas características. Debuxos, lecturas e 

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

Tamén pretendemos fomentar  voluntariado entre o noso alumnado 

a través de accións altruistas de recollida de alimentos e 

acompañamento nos centros de maiores para recitar ou cantar 

temas traballados nas aulas. Esta equipa colaborará activamente no 

fomento de dito voluntariado. 

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 

obtíñamos mellores resultados. Comezado o pasado ano no que 

obtivemos resultados moito máis óptimos. 

-Traballo en conxunto coa ANPA, para que colaboren con nós en 

recitales externos, difusión, entrega de Poemiños, mediante 

reunións mensuais. Distribuir actividades propostas pola Anpa para 

todos os niveis do centro- 

Realización de andainas pola contorna para aprender e profundizar 

sobre o patrimoni material e inmaterial que temos ao noso carón. 

Flora, fauna. Arqueoloxía, paisaxe, centrados na nosa vila MiÑo 

 E tamén, un ano máis,a inclusión do pobo de Miño no noso  “ 

GRAN PROXECTO”: 

                   POEMIÑOS POLAS LETRAS 

 Sacar os traballos  fóra do centro, involucrar a comerciantes, 

familias, profesorado e nenos foi un éxito total e, 

consecuentemente, seguiremos nesa liña de traballo un ano máis.  
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PROXECTOS A DESENVOLVER ESTE 

CURSO 

OUTUBRO: 

-Samain: 

CONT0S DE TERROR VIAXEIRO. 

-Partido dos cursos máis baixos escribirase un conto de terror 

entre todos os cursos do centro. Cada curso terá dúas follas 

para escribir e /ou debuxar. Despois gravaremos a rapazada 

contándoo. Subiremos dita gravación ao blogue da EDLG e á 

páxina web do centro. Nos blogues de infantil terá un apartado 

correspondente ao Samain. 

 

sorrisosdobaxoi.blogspot.com 

Recantosdobaxoi.blogspot.com 

Cativxsdobaxoi.blogspot.com 

 

e tamén ao blog da equipa de EDLG 

poeminospolasletras.blogspot.com. 

 

Decoracuión de portas 

Decoraremos as portas do colexio con temática proposta para 

o samaín. Enviamos aos titores información e enlaces 

correspondentes para traballar o Samain nas aulas 

investigando e ampliando información. 

 

 

mailto:sorrisosdobaxoi@blogspot.com


 

12 
 

Día do peón 

 
O 11 de novembro celebraremos o día do peón. 

-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. 

- O alumnado de infantil fixo bailaretes nas aulas que despois 

bailaron no recreo. 

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

- Leremos o manifesto por megafonía dada a imposibilidade de 

facelo todos xunto no patio. 

-Colgamos un enlace na páxina web do cole, donde familias e 

profesorado terán acceso á información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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cos compañeiros do curso. Todos os nenos levarán unha felicitación 

de Nadal feita por un compañeiro. 

- Cantaremos unha panxoliña todo o colexio. 

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. 

Todos os anos recollemos panxoliñas e sempre temo novas achegas. 

 

FEBREIRO 

 

DÍA DE ROSALÍA 

 
De novo tentaremos reinventarnos 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. 
 

 

- Cada curso seleccionará un poema de Rosalía para: 

- Decoración de portas con fragmentos da poesía de Rosalía. 

Difundiremos no blog. 

- Animar ao alumnado a aprender un fragmento dunha 

poesía. 

- Pediremos aos maiores que nos fagan unha presentación en 

powerpoint, vida e obra, versión actuáis…etc. 

- Sairemos a rúa a difundir a obra de Rosalía mediante 
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recitais en diversos puntos de Miño en colaboración co 

concello( que se encargará da difusión ) e da ANPA. 

- Invitaremos ás familias a ditos recitais. 

 

 

 

 

MARZO: 

- Entroido: 

- o tema central do centro este curso é Europa e o camiño de 

Santiago( que nos pasa pola porta do colexio) 

- . 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. Cada curso afondará nun dos entroidos 

galegos e mediante un power point difundiremos a todo o colexio. 

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. 

Será difundido no blogue e na páxina web do centro. 
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ABRIL: 

1. Día do libro.  

“Ler ao aire libro” 
O curso pasado comezamos con esta inicitiva que será levada 

a cabo ante o éxito obtido. 

A hora de lectura trasládase ao patio para ler ao aire libro. 

Cada alumno escollerá unha obra da súa eleción. 

 

 

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 powerpoint que enviarán ás clases 

dos máis pequenos. 

 

 



 

16 
 

-Semana das Letras Galegas. 

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

Florencio Delgado Gurriarán 

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 homenajeado 

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. 

- Desde xaneiro traballaremos xunto coa mestra de música un 

flashmob dunha muñeira. Todo alumnado, tendo en conta 

as restricións actuais, bailará xunto no patio. 

 

POEMIÑOS POLAS LETRAS 

Xa levamos  anos traballando  neste proxecto que resultou un éxito 

maior do esperado. A dinámica será a seguinte:  
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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 distribuidas 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 

correción 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. 

- 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. 
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- 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. 

- Este curso, as creacións feitas polo alumnado serán recitadas 

fora do centro. Iremos a recitar a diversas prazas do concello 

en donde os nosos alumnos exporán as súas creacións. 

- Todas as actuacións serán documentadas no blogue. 

- Contamos coa colaboración da ANPA 

 

 

Proxectos anuais explicados máis polo miúdo 

 

Recopilación de xogos tradicionais galegos: 
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patios dinámicos. 

O curso pasado comezamos coa recopilación de xogos tradicionais 

tendo éxito desigual en función das etapas e do tempo dedicado nas 

clases á explicación dos mesmos. Este ano retomamos a iniciativa 

con una pequena modificación , soamente será de infantil a 4º de 

primaria. Observamos que os xogos propostos non se adaptan aos 

centros de interés do noso alumnado maior. 

-A dinámica de traballo é a seguinte: 

 

 A recuperación de determinados xogos tradicionais animaraos a 

encher tempo de lecer  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. 

Mensualmente pintaremos no patio os xogos para conseguir patios 

e corredores dinámicos. Facendo extensible, na medida do posible, 

a dinamización dos corredores. 

 “Gravo o meu libro”: son un booktuber. 

 

 

Todos cos cursos farán as súas achegas en audio ou en vídeo de 

recomendacións de lectura de contos en galego. Trátase de 

fomentar a lectura en galego e se son con libros que están 

dispoñibles na biblioteca moito mellor. 

 Ditas gravacións serán visionadas por todos os cursos 

mensualmente para fomentar a lectura en galego e subidas ao 

blogue e a páxina web do cole. 
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Convertiránse tamén en “booktubers” animando a ler o libro 

escollido mediante un breve resumo. 

 

 

“@ 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. 

 

 

CONTOS A CARÓN DA LAREIRA. 
Con esta fermosa idea pretendemos fomentar o gusto pola 

lectura en galego. A nosa idea principal é pedir colaboración 

ás familias para que os nenos que así o desexen nos envíen 

contos lidos desde casa e en colaboración con toda a familia. 

Un proxecto sinxelo e motivador no que semanalmente 

iremos engadindo os contos enviados polas familias para que 

todos os cursos de primaria o podan escoitar. 

Estes contos serán subidos ao noso blog: 

poeminospolasletras.blogspot.com. 

Cabe salientar o éxito da nosa iniciativa que botamos a andar 

o curso pasado. Son moitas as familias que colaboran con nós 
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e que non só gravan á rapazada, senón que nos envían tamén 

as súas producións. Tentaremos incluir á comunidade 

educativa para que nos conten os seus contos preferidos, e 

posto que temos unha intérprete de signos, incluiremos nos 

nosos contos varios en linguaxe de signos. 

 

PROXECTO AUDIO-LIBROS CON 

CÓDIGO QR. FOMENTO DA LECTURA 

.PROTAGONISTA DO TEU LIBRO. 
De novo volvemos ano tras ano con este proxecto. Curso tras 

curso failles moita ilusión recibir os contos gravados por 

outros nenos. 

 
- 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 

 

-  Temporalización:  

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

cuarto ano  serán 1 ou dous  por  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. 
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- 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 

xeneraautomáticamente un código QR. 

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

códigos QR. 

- 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, oque tamén implica as 

familias na lectura dos libros en galego. 

- Periódicamente o 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-libroseb 
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pouco a pouco intentar ampliar o proxecto a outros ámbitos 

da cultura galega. 

-  

- - CRA de Bergondo en colaboración co EDLG. 

- -CPI Eladia Mariño, Cabanas. 

- CEIP “Couceiro Freijomil” aula de segundo de educación 

primaria. 

 

 

A radio tamén será protagonista neste ano, tentaremos de 

buscar un lugar onde gravar ao alumnado que teña ventilación. 

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

gravaremos ao longo do curso se o espazo nolo permite. 

-  

 

Voluntarios de lectura 

Por SEXTO 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. Tamén se as condicións melloran poderemos facelo ao aire 

libre. Un alumno de cursos superiores pode ler aos nenos de cursos 

inferiores. 

-Cabe salientar, que o alumnado voluntariado farano na súa 

casa, co cal terá máis valor,se cabe 

 

 

MIÑO MATTERS 
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Catro persoas da EDLG están implicadas nun Proxecta 

patrimonio este curso. Colaboraremos activamente con esta 

equipa para que, neste proxecto, ademáis de ser integramente 

en galego faremos fincapé no valor do patrimonio que temos 

ao noso redor.  

A través deste proxecto pretendemos ensinar e 

por en valor os nosos costumes culturais,artísticos e 

gastronómicos, ademais do noso 

patrimonio e entorno natural a través das intelixencias múltiples. 

OBXECTIVOS 

DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO: 

. 

- Desenvolver un proxecto conxunto co centro educativo de 

intercambio facendo fincapé nos aspectos culturais dos países 

participantes. 

- Motivar ao alumnado na comunicación na nosa língua. 

- Potenciar a comunicación directa entre alumnado de diferentes 

países. 

DE CARÁCTER CULTURAL. 

- Difundir e dar a coñecer a nosa cultura e o noso patrimonio 

cultural, artístico,natural, 

gastronómico material e inmaterial. 

- Investigar para difundir os nosos costumes. 

- Por en valor noso patrimonio material e inmaterial. 
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- Respectar os costumbres e xeitos de vivir doutros países. 

- Promover aprendizaxes interculturais. 

- Fomentar a convivencia entre os diferentes grupos de 

alumnado que forman parte do 

proxecto aceptando e respectando as diferencias culturais. 

DE CARACTER TECNOLÓXICO 

- Potenciar uso das novas tecnoloxías. 

- Utilización de flipped classroom ou outras aplicacións como 

padlet ou Genially. 

ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA 

O alumnado organizarase en grupos para realizar actividades 
relativas aos seguintes puntos: 
- Ben cultural 
- Presentación - Himno e/ou canción popular galega “Dedín 
dedín”. 
-Receta típica: As filloas e a cebola chata de MIño. 
- Xogo tradicional. O Peón. 
- Andaina: 
- Entorno natural. Praia e Marismas reserva da Biosfera. 
- Lenda de Roxin Roxal 
Materiais 
Uso de ferramentas TICS 
- Empregaremos, ou ben power point, ou videos. Creación dun 
blogue. 
Temporalización 
Boas prácticas educativas facendo revisión periódica da 
investigación feita polo alumnado. 
Agrupamento 
Utilizaremos distintos tipos de agrupamento dependendo da 
actividade sempre dentro do 
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grupo aula. 
Innovación educativa 
Gamificación dentro da aula. 
Flipped- classroom. 
Espacios 
Sair da escola á nosa contorna natural coa finalidade de 
potenciar a motivación e a 
participación activa da rapazada. 

 

 

COMPOSICION DO EDLG 
Mª Josefa Varela Galán 

Mar Ares Travieso 

Roberto García Mellid 

María Luisa Carballeira González 

Eva Fernández Torres 

Raquel Díaz Rejo 

Andrea Fraga Fernández 

Belén Estrada García 

Zeltia López Sande 

 

 

 
 



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 

 

50 EUROS IMPRESIÓN DOS POEMAS  

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 

 

300 Flores 

Material funxible 

 

TODO O CURSO A MALETA DO 

GALEGO  

Primaria 

 

200 Libros, maletas. 
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TODO O CURSO AUDIO- LIBROS 

CON CÓDIGO QR 

Todos os niveis 300 euros Gravadoras. 

Memorias externas 

Libros actualizados 

Material funxible 

 PATIOS 

DINÁMICOS 

Todos os niveis 600 euros Pintura 

Aeronfix 

TOTAL: 1900 EUROS 

 

A COORDINADORA: 

EVA MARÍA FERNÁNDEZ TORRES      O DIRECTOR: 


