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Introdución 

Neste novo curso académico, ademais de consolidar o compromiso coa calidade na docencia, buscarase 

aumentar a formación do profesorado no uso de ferramentas que permitan o ensino telemático, para 

adaptarse á nova realidade social que estamos a vivir, así como a formación para a mediación e elaboración 

de probas de certificación. 

Este será o cuarto curso en que o noso ensino se rexe polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo, polo que se 

establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado 

C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia, e en que 

contaremos, xa dende o comezo do curso, coas grellas definitivas que van ser utilizadas no proceso de 

avaliación das probas de certificación. 

Ademais, continúan vixentes as pasarelas que se implantaron co novo decreto. Deste xeito, o alumnado que 

xa tiña expediente nas escolas galegas ten que acceder a uns niveis establecidos pola Consellería de 

Educación. Isto obriga a que, por exemplo, o alumnado que aprobou o primeiro curso dos niveis intermedio e 

avanzado do plan antigo debe cursar un primeiro curso de B2 ou C1, respectivamente. Esta medida non 

responde en absoluto ás expectativas da maioría deste alumnado, xa que o seu obxectivo é precisamente 

certificar os niveis B1 e B2, fundamentalmente B2. Ademais, este sistema tamén provoca que, moitas veces, 

se acceda a un nivel superior ao que realmente se posúe. Ben é certo que, durante o mes de outubro, o 

alumnado que non estivese matriculado no curso 2020-20201, poderá realizar a proba de reasignación de 

nivel por proposta xustificada do/a profesor/a do grupo e ratificada polo departamento. Para estes efectos, os 

departamentos determinarán o nivel que lle corresponde a través dunha proba de clasificación.  

Ademais da modalidade de catro horas semanais, repartidas en dúas sesións de dúas horas, este ano 

iniciouse o ensino semipresencial de inglés nos niveis B2.1 e C1.1, cunha sesión de dúas horas presencial e 

outra que se desenvolve de xeito asíncrono. Este tipo de oferta educativa facilita a confección dos horarios do 

profesorado e resulta un atractivo para o alumnado que quere iniciar ou continuar a súa formación na EOI. 

No referente aos datos de matrícula, hai un ascenso xeneralizado do alumnado. No referente ás franxas 

horarias, a máis demandada é de 18.00 h a 20.00 h, seguida da franxa a de 20.00 h a 22.00 h, fronte a outras 

que suscitan menor interese, como son horarios de mañá e de 16.00 h a 18.00 h. 

Aumenta de xeito considerable o número de persoas matriculadas nos cursos Celga e de linguaxe 

administrativa, dos que un número considerable quedou en listaxe de agarda, mentres que os cursos 

integrados de A1-A2 de italiano e  francés, así como de A2-B1 de portugués consolídanse como un tipo de 

formación moi atraente para o alumnado. 

Dende a dirección, facilitaranse todos os medios para que o profesorado poida pór en práctica as liñas de 
actuación que recomenda o Proxecto Educativo de Centro, é dicir, unha guía de boas prácticas pedagóxicas 
cuxo obxectivo é impartir unha ensinanza rigorosa, de calidade, orientada á utilidade comunicativa das linguas 
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e que axudarán, sen dúbida, a fidelizar o alumnado que deposita a súa confianza nesta institución. É por iso 
que este ano, ademais da formación que se desenvolverá na propia escola, levarase a cabo a formación do 
profesorado en Europa a través das mobilidades do proxecto europeo Erasmus+ KA104 SBLENDID Escuelas 
que usan el aprendizaje mixto para dialogar sobre pedagogías interrelacionadas, a través do CAFI e o 
proxecto Erasmus+ KA104 GOAL Garantizando la observación en el aprendizaje de lenguas: metodología, 
mediación e inclusión en un entorno multicultural/plurilingüe. 
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Obxectivos específicos da escola para o curso 2021-2022 e as 
medidas propostas para a súa consecución. 

A partir da análise das achegas de toda a comunidade educativa, ben sexa polas enquisas realizadas, ben 

sexa polas achegas individuais, propoñemos os nosos obxectivos para este curso 2021-22 no eido humano, 

pedagóxico, de servizo e institucional. 

 

No eido humano 

 Axilizar a información que se transmite ao alumnado a través da mellora da páxina web. 

 Axilizar e mellorar a coordinación co PAS mediante a canle de Telegram. 

 Mellorar a coordinación intra e interdepartamental. 

 Manter un trato o máis correcto posible entre todos os membros da comunidade educativa. 

 Privilexiar a comunicación directa e en persoa para tratar temas que requiren decisións importantes, 
evitando, neses casos, a mensaxería instantánea. 

 Continuar coa eliminación, de xeito progresivo, mobiliario innecesario nas aulas. 

 Mellorar a coordinación das actividades docentes e de promoción dos idiomas. 

 Valorar o traballo do persoal do centro e velar pola súa continuidade na EOI de Lugo e na sección de 
Sarria. 

 Facilitar a adaptación do profesorado que chega novo á escola, mediante a figura do Docente de 
referencia e coa formación na elaboración das probas de certificación. 

No eido pedagóxico 

 Adecuar a utilización as ferramentas pedagóxicas ás esixencias dos obxectivos mínimos para a 
consecución do nivel propio de cada curso e nivel. 

 Aplicar as prioridades pedagóxicas establecidas no Proxecto Educativo de Centro e reflectidas nas 
programacións didácticas. 

 Fomentar a educación e a formación para a igualdade entre mulleres e homes. 

 Antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, así como os 
usuarios para o alumado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado 
dos seus usuarios da formación dispoñible (os coordinadores TIC poderán crear modelos básicos que 
sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do profesorado con menor 
experiencia no uso). Porase a disposición do profesorado uns videotitoriais para a realización das tarefas 
de primeira posta en funcionamento da aula virtual. 

 A aula virtual utilizarase en todos os cursos oficiais da escola. 
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 Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o 
funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino 
a distancia. Dedicará o tempo que precise para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso 
virtual. 

 A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar plenamente operativos e 
funcionando ao finalizar o mes de novembro. É recomendable que os alumnos estean familiarizados coa 
contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula 
virtual para o inspector do centro con permiso de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito 
inspector o seu usuario e clave. 

 Durante os primeiros días do curso, os titores identificaran o alumnado que, por mor da falta de recursos 
ou de conexión no seu fogar, puidese perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a 
distancia, e notificarano ao equipo directivo. O equipo Covid do centro recompilará a información recollida 
polos titores do alumnado que teñan dificultades de conexión ou falla de equipamento e trasladará a 
información ao  equipo directivo, que realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades e 
notificará estas incidencias para  que a Consellería de Educación adopte as medidas oportunas que 
minimicen as eventuais dificultades destes alumnos para seguir coa docencia telemática  no caso dun 
eventual paso ao ensino a distancia. 

 As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a 
distancia. 

 O ensino non presencial será impartido a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o 
seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 
dispoñibles achegados polo propio profesor.  

 Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a 
ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 
seguimento continuo do curso polo alumnado. 

 O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será o encargado 
de coordinar a implantación das aulas virtuais. O persoal docente designado colaborará cos compañeiros 
que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes. 

 Apoiar dende a Dirección todas aquelas iniciativas razoábeis dos departamentos, do equipo de biblioteca 
e do EDLG respecto á organización das actividades culturais e fomentar a súa participación. 

 Consensuar, mediante sesións de estandarización conxuntas, os contidos, obxectivos e criterios de 
avaliación de cada nivel. 

 Impulsar un proceso de cambio nas metodoloxías docentes para ofrecer ao alumnado máis oportunidades 
de desenvolver o seu talento, de xeito que mellore a súa motivación, se potencien as súas capacidades e 
se teñan en conta os distintos ritmos de aprendizaxe. 

 Valorar, de cara ao vindeiro curso, impartir cursos específicos destinados a colectivos profesionais ou 
afeccionados, se a situación sanitaria o permite. 

No eido de servizos e institucional 

Potenciar e optimizar a comunicación interna e externa do centro, sempre que a situación sanitaria o permita: 

 Ampliar o máis posible o horario da biblioteca e actualizar e diversificar os fondos. 
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 Solicitar á Consellería a reposición de equipos informáticos obsoletos na convocatoria de setembro-
outubro. 

 Repoñer aqueles equipos informáticos que quedasen obsoletos. 

 Fomentar o uso da lingua galega entre todos os membros da comunidade educativa e convertelo na 
lingua de referencia oral e escrita para toda a comunidade educativa. 

 Planificar, se a situación sanitaria o permite, un simulacro de evacuación durante o curso antes do 30 de 
abril. A dirección facilitará toda a información necesaria aos membros da Comunidade Educativa para que 
o simulacro se desenvolva do mellor xeito posible coa garantía de todas as medidas de seguridade. 

 Potenciar e optimizar a promoción do centro cara ao exterior. 

 Afianzar e aumentar a colaboración cos centros e coas institucións da contorna. 

 Presentar a oferta educativa do centro nos centros educativos da contorna. 

 Mellorar e limpar os límites do recinto, sobre todo pola entrada peonil da rúa Xosé Castiñeira. 

 Volver solicitar ao Concello a súa intervención na mellora do terreo baldío que está en fronte da escola. 

 Seguir presentes nos medios de comunicación e nas redes sociais e compartir esa información coa 
comunidade educativa. 

 Seguir na mellora da funcionalidade da páxina web. 

No eido da organización e xestión administrativa e económica 

 Continuar coas enquisas entre o profesorado e o alumnado para coñecer as súas necesidades e as nosas 
fortalezas e debilidades, co fin de ofrecer un ensino de maior calidade. 

 Concienciar da relevancia de contestar as enquisas sobre o funcionamento de centro e indicar con máis 
precisión os motivos das valoracións negativas. 

 Insistir na coordinación e comunicación da información entre todos os membros da comunidade educativa. 

No eido da organización e xestión administrativa e económica 

Canto á organización e xestión administrativa, continuarase na liña que se estabeleceu para os cursos 

anteriores.  

Establecerase un calendario de reunións periódicas co persoal de secretaría, para mellorar o funcionamento e 

coordinación entre este persoal e a dirección do centro. Ademais, continuarase coas reunións previas aos 

procesos de matrícula, para aclarar dúbidas ou novidades que puider haber, así como para a organización 

dos diferentes prazos ao longo do proceso de matrícula. Así como unha reunión ao final do período de 

matrícula, para a recolla das suxestións e as melloras que se consideraren axeitadas para os vindeiros 

procesos. 

Promoverase a creación de videotitoriais que axuden ao alumnado nos procesos de preinscrición, matrícula, 

pagamento de taxas e todos aqueles trámites administrativos que se poidan realizar de xeito telemático co 

obxectivo de evitar ao alumnado chamadas, correos electrónicos ou desprazamentos innecesarios. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/496
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Deste xeito, procúrase que a información que se transmita desde as diferentes canles gañe en uniformidade e 

en eficacia. 

Canto ao persoal da oficina, o procedemento que se seguiu no curso pasado foi semellante ao da 

conserxaría, e mantivéronse reunións previas a cada período ou publicación de nova información, así como 

para fixar e organizar o calendario para a adxudicación de prazas vacantes, cambios de grupos etc.  

Co fin de optimizar o traballo, o equipo directivo ten compartido un cartafol coa oficina en que se arquiva toda 

a documentación que cómpre para os diferentes procesos de matrícula, cambios de grupo, baixas de oficio 

etc. 

O sistema de preinscrición e confirmación de praza para os cursos preparatorios de Celga e de linguaxe 

administrativa, a través da aplicación CentrosNet, permite axilizar o proceso, aínda que tamén xera confusión 

coas datas dos cursos ordinarios de galego. Este alumnado, ao ser traballadores en activo e ao redor do 70 

% de fóra da nosa provincia e o 80 % de fóra da cidade de Lugo, vaise beneficiar de que o procedemento de 

matrícula poida completarse, totalmente, de xeito telemático. 

Canto ás persoas encargadas da limpeza, a comunicación adoita ser directamente coa Secretaría e xa está 

establecido o procedemento para a subministración dos produtos necesarios ou a organización para a 

limpeza das instalacións do centro. 

Conforme se fixo no anterior ano académico, e segundo figura no seguimento da Programación, pasarase un 

cuestionario anónimo por trimestre en que poidan valorar os procedementos que se seguen e, ademais, 

pediranse achegas de mellora. 

No que á xestión económica se refire, preténdese seguir na liña de xestión dos anos académicos anteriores.   

Continuaremos na concienciación da comunidade educativa no aforro en papel e fotocopias que, debido á 

situación actual, por motivos de saúde, deberían reducirse ao imprescindible; para isto, conforme se fixo en 

cursos anteriores, levarase un control mensual do número de impresións e fotocopias.  

Para a organización cos departamentos, ao inicio do ano académico, as xefaturas de departamento e a 

Xefatura de Estudos adxunta da Sección de Sarria e a Secretaría revisarán a situación económica de cada 

departamento. 

No que á dotación do centro en recursos TIC se refire, solicitouse á Consellaría dotar con novos equipos 

informáticos a aula de informática e seis aulas. 

Ademais, mercáronse, durante o curso 2020-2021, webcams con micrófono incorporado e auriculares para os 

despachos, departamentos e aulas que facilitasen a docencia telemática durante o peche do centro así como 

a posibilidade de conectarse en liña para as reunións. Tamén se adquiriu unha cámara que recolle a imaxe e 

o son do espazo onde se celebren reunións e que posibilita facelas de xeito híbrido, presencial e en liña. 

Equipáronse as aulas 2 e 6 con ordenadores novos substituíndo os que había que estaban demasiado 

obsoletos para traballar con eles. Así mesmo, adquiriuse un ordenador con pantalla táctil  para a biblioteca e 

tres pantallas dixitais Clevertouch de 65 pulgadas  para as aulas 15, 16 e 11. 
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Substituíronse as lámpadas de todos os despachos e aulas do segundo andar, así como da aula 10 e da 

conserxaría por lámpadas tipo led. Continuaremos coa concienciación da comunidade educativa de aforro no 

consumo de enerxía eléctrica, procurando, conforme as condicións de cada momento, acender o menor 

número de lámpadas posíbeis e apagar todos os equipos informáticos axeitadamente. 

Adecuáronse os espazos de traballo da conserxería e das aulas 1, 2, 3, 4, 5 e 10. No primeiro caso fíxose 

unha obra integral para reorganizar o espazo e gañar metros para a conserxería e, ao mesmo tempo, dotar 

ao persoal de limpeza do centro dun espazo máis privado para cambiarse antes e despois da súa xornada 

laboral. No caso das aulas, substituíronse as placas se xeso por outras que melloran notablemente a calidade 

dos audios que se escoitan nas clases e nos exames, xa que reducen ecos e reverberacións molestas. 

Pretendese seguir cambiando o resto das aulas para mellorar este aspecto en todas elas, pero este cambio 

supón, igual que na aula 10, unha obra maior para a que xa se solicitou permiso e financiación á unidade 

técnica e que, de ser concedido, non poderá realizarse ata que remate a actividade lectiva do curso. 

Por outra parte, continúa vixente, até maio de 2022, o contrato que se asinou a finais de maio de 2015 para 

tirar un proveito económico das máquinas de bebidas e consumíbeis que compense o custo en enerxía 

eléctrica. Produto desta xestión, o centro recibiu este ano un canon de 400 euros anuais.  
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Horario xeral da EOI de Lugo e criterios para a súa elaboración 

Período lectivo 

Apertura do centro e atención ao público 

8.30 h - 22.00 h de luns a xoves. Os venres das 8.30 h ás 20.30 h. 

Este horario de apertura permite ao profesorado o acceso ao centro unha media hora antes do inicio das 

sesións, e así ter tempo para preparar adecuadamente o material requirido para as súas clases. 

O alumnado pode utilizar dende esa hora as computadoras con acceso a Internet, ademais de contar co 

servizo de atención da conserxaría. 

Horario de limpeza  

O servizo de limpeza, que está dividido en dúas quendas, comeza ás 7.30 h e remata ás 22.00 h. 

Horario de atención ao público da secretaría: 

De luns a venres, de 9.00 h a 14.00 h. Os xoves dende 9.00 h ata as 15.00 h e dende as 15.30 h ás 20.00 h. 

Este horario pode modificarse se as necesidades do servizo o fixeren preciso. 

A apertura da oficina un día pola tarde pretende dar servizo ao alumnado que traballa pola mañá até as dúas, 

para que, por exemplo, poida tramitar con máis facilidade a súa matrícula ou calquera outra xestión. 

Procúrase tamén con este horario que o persoal de oficina poida coordinarse o mellor posíbel coa dirección 

no seu labor de organización do centro, que estea dispoñíbel sobre todo polas mañás para atender non só o 

público que se despraza á EOI, senón tamén as chamadas telefónicas, tanto do alumnado como de calquera 

administración ou outros centros de ensino. 

Horario da oficina de That’s English 

O horario non depende do centro, polo que sofre mudanzas ao longo do curso que se van actualizando na 

páxina web. 

Período non lectivo 

Apertura do centro e atención ao público 

 Do 1 ao 8 de xullo: de 9.00 h a 20.00 h 

 Do 9 ao 17 de xullo e do 22 ao 31 de agosto: de 9.00 h a 14.00 h. 

 Do 18 de xullo ao 21 de agosto: de 10.00 h a 13.00 h. 

 Vacacións de Nadal, Entroido, Semana Santa de 10.00 h a 13.00 h. 

 O horario podería ampliarse, se as necesidades do servizo o fixeren preciso. 
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Horario da oficina 

 Do 1 ao 6 de xullo e o 8 de xullo: de 9.00 h a 15.00 h 

 O 7 de xullo de 9.00 h a  15.00 h e de 15.30 h a 20.00 h 

 Do 9 ao 17 de xullo e do 22 ao 31 de agosto: de 9.00 h a 14.00 h. 

 Do 18 de xullo ao 21 de agosto: de 10.00 h a 13.00 h. 

 Vacacións de Nadal, Entroido, Semana Santa de 10.00 h a 13.00 h. 

 O horario podería ampliarse, se as necesidades do servizo o fixeren preciso. 

Horario de limpeza 

Durante o período vacacional, as persoas encargadas da limpeza que ocupan o seu posto na Escola Oficial 

de Idiomas teñen un horario de 7.30 h a 15.00 h, mais pode modificarse atendendo ás súas necesidades e ás 

do centro. Deben gozar as súas vacacións durante calquera dos períodos de vacacións, de xeito coordinado, 

para que este servizo estea sempre cuberto. 

Día de libre disposición:  

Na reunión ordinaria do claustro, celebrada o 17 de setembro de 2021, elixiuse como día de libre disposición 

o 7 de decembro.  
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Oferta horaria de cursos ordinarios, de especialización, 
monográficos e cursos de formación. Criterios para a súa 
elaboración 

A Escola Oficial de Idiomas de Lugo comeza o curso escolar 2021-22 coa consolidación do Decreto 81/2018, 

que ofrece cursos ordinarios de 120 horas repartidos en dúas sesións de dúas horas semanais. Este novo 

deseño horario é beneficioso xa que permite ofertar un grupo máis nas franxas de máis demanda. Por outra 

banda, a posibilidade de certificar os niveis A1-A2 en italiano e francés e A2- B1 en portugués nun só curso é 

indubidabelmente un aliciente para todo o alumnado, especialmente para aquelas persoas que están en idade 

escolar ou universitaria. 

O Departamento de Alemán conta neste curso con medio profesor menos, debido á baixada no número do 

alumnado nos últimos anos e xa non ofrece os niveis máis altos, xa que estes apenas tiñan alumnado. Ofrece 

cursos dende o nivel A1 ata C1.1. 

O Departamento de Chinés, este ano conta con tres cursos do nivel A1, dous do nivel A2.1, un do nivel A2.2 e 

un do nivel B1.3. Así como un curso do nivel A1 que se imparte a través do Cefore. Este ano o departamento 

contará novamente cun profesor voluntario do programa do Hanban, mais como aínda non se incorporou ao 

seu posto de traballo, non é posible continuar co acordo de colaboración que se realizou no curso 2019-2020 

cos centros EEI Fingoi 2, CEIP Rosalía de Castro e Ceip Anexa, que permitía que se impartise a lingua 

chinesa como actividade extraescolar. Este proxecto de colaboración prevese que teña continuidade para o 

próximo curso, se a situación sociosanitaria o permite. 

O Departamento de Francés, que conta con 4 docentes, un deles a media xornada, oferta dous cursos do 

nivel A1, un curso do nivel A2, dous cursos de A1-A2 integrado, dous do nivel B1, B2.1 e B2.2 e un dos niveis 

C1.1 e C1.2, respectivamente. 

O Departamento de Galego conta con cinco profesores, un deles a media xornada, ofrecendo un curso do 

nivel A2, B1 e B2 e dous cursos do nivel C1, así como catro cursos de linguaxe administrativa en liña e cinco 

cursos preparatorios para as probas Celga (2, 3 e 4) en cada cuadrimestre. Estes cursos desenvólvense 

normalmente en horario de tarde, mais este ano tamén se ofertaron cursos Celga en horario de mañá nos que 

quedou listaxe de agarda en todos eles. Este ano aumentou considerablemente a demanda dos cursos de 

linguaxe administrativa e cursos Celga, superando amplamente o número de alumnado en listaxe de agarda 

ao que puido obter unha praza. 

O Departamento de Inglés, que conta con 17 profesores, dous deles na Extensión de Sarria, ademais de 

ofrecer cursos dende o nivel A1 ata o nivel C2 en horarios de mañá e tarde, ofrece cursos monográficos de 

expresión oral dos niveis B1, B2 e C1. Así como as titorías do programa That’s English e os cursos CALC dos 

niveis B2 e C1. Este ano, como novidade ofrece dous cursos semipresenciais dos niveis B2.1 e C1.1 

respectivamente. 
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O Departamento de Italiano, que conta con 3 profesores, ofrece dous cursos dos niveis A1, B1 e C1.2, e un 

curso dos niveis A1-A2, B2.1, B2.2 e C1.1. De entre estes cursos destaca o curso do nivel A1-A2 con grande 

éxito de alumnado. 

O Departamento de Portugués, que conta con 3 profesores, ofrece cursos dos niveis A2, B1, en horario de 

mañá e tarde, e dos niveis B2 e C1, en horario de tarde. Tamén imparte un curso integrado dos niveis A2 e 

B1 en horario de mañá. 

A oferta horaria dos cursos de formación elabórase respecto ás esixencias dos organismos ou centros que os 

xestionan (CFR, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Servizo de Ensinanzas Especiais…). Estes cursos 

de formación adoitan ofrecerse despois das 18.00 h, para que o profesorado do ensino primario e secundario 

poida asistir. 

Alén diso, insistimos unha vez máis en que a oferta de cursos de formación tería que contemplar a 

dispoñibilidade horaria do profesorado de EOI, é dicir, pola mañá, posto que a carga lectiva do noso colectivo 

se centra, na maioría dos casos, pola tarde.  
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Cadro docente 

Período lectivo: docencia 

Quenda de mañá: 9.00 h - 14.00 h   

Quenda de tarde: 16.00 h - 22.00 h os venres até as 20.00 h 

O profesorado asume catro grupos de docencia, é dicir, 16 horas de permanencia na aula á semana. Trátase 

de períodos lectivos de 120 minutos, dous días á semana, agás no caso dos cursos semipresenciais, en que 

unha das sesións se realiza de xeito asíncrono e dos cursos de linguaxe administrativa que se realizan 

completamente de xeito telemático. Os cursos monográficos son de 30 horas e de duración cuadrimestral. 

A Escola Oficial de Idiomas de Lugo conta con 37 profesores, 35 con horario completo e dúas persoas a 

media xornada, ademais de tres axudantes lingüísticos, nos departamentos de inglés, francés e alemán, mais 

no momento en que se aproba este documento, non hai nomeada axudante lingüística de inglés e a de 

alemán aínda non se incorporou. Durante este curso contaremos co profesor voluntario de chinés do 

programa Hanban. 

A Extensión de Sarria ten 2 profesores con horario completo. 

O reparto do profesorado por departamento é o seguinte: 

Alemán: 3 con horario completo. 

Chinés: 2 con horario completo. 

Francés: 3 con horario completo e un profesor a media xornada. 

Galego: 4 con horario completo e unha profesora a media xornada. 

Inglés: 17 con horario completo (dous na extensión de Sarria) 

Italiano: 3 con horario completo. 

Portugués: 3 con horario completo. 
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Horario de atención ao público polo equipo directivo 

No período lectivo 

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

10.00 - 11.00 Secretaría 
Xefatura de 

estudos 
Dirección   

11.00 - 12.00 Vicedirección     

16.00 - 17.00   Dirección   

17.00 - 18.00  Secretaría    

18.00 - 19.00 
Xefatura de 

estudos 
    

20.00 - 21.00   Vicedirección   

 

No período non lectivo 

Durante o período non lectivo, o equipo directivo asume, por quendas, un horario de garda de acordo co 

horario de apertura do centro. Durante o mes de agosto, non se farán gardas presenciais. Porén, durante ese 

mes, o equipo directivo atende as solicitudes do alumnado e/ou do profesorado, por correo electrónico ou por 

teléfono. En caso de urxencia, un membro do equipo directivo estará localizábel e dispoñíbel. 



8 

 

 

 

16 

 

Horario de atención ao profesorado polo equipo directivo 

No período lectivo 

 

HORARIO ATENCIÓN AO PROFESORADO: DIRECCIÓN 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De  

a 

9.30 h 

12.00 h 
   D  

De  

a 

9.30 h 

12.30 h 
 

 

 
D 

 

 
 

De  

a  

9.30 h 

13.30 h 
D D 

 

 
  

De 

a 

17.00 h 

18.00 h 
  D   

De 

a 

18.00 h 

18.30 h 
    D 

De 

a 

19.00 h 

20.00 h 
  D   

 

HORARIO ATENCIÓN AO PROFESORADO: VICEDIRECCIÓN 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De  

a 

9.00 h 

12.00 h 
V V  V V 

De  

a 

12.00 h 

13.00 h 
   V  

De  

a 

13.00 h 

13.30 h 
V V    

De  

a 

9.00 h 

13.30 h 
     

De  

a 

19.00 h 

21.00 h 
  V   
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HORARIO ATENCIÓN AO PROFESORADO: XEFATURA ESTUDOS 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De  

a  

9.00 h 

12.00 h 
    XE 

De  

a  

9.00 h 

13.00 h 
 XE    

De  

a  

11.00 h 

15.00 h 
  XE   

De  

a  

13.00 h 

14.00 h 
     

De  

A 

15.00 h 

16.00 h 
XE   XE  

De 

A 

19:00 h 

20:00 h 
   XE  

De 

A 

17.30 h 

21.30 h 
XE     

 

 

HORARIO ATENCIÓN AO PROFESORADO: SECRETARIA 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De  

a  

9.00 h 

12.00 h 
S  S  S 

De  

A 

9.00 h 

14.00 h 
S  S   

De 

A 

16:00 h 

17:00 h 
 S  S  

De 

A 

17:00 h 

18:00 h 
 S    

De  

A 

18.00 h 

19.00 h 
S  S   
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Cadro de Titorías 

Alén das titorías presenciais, o profesorado ofrece ao seu alumnado a posibilidade de participar dunha aula 

virtual de apoio titorial. Deste xeito, o alumnado pode acceder diariamente a numerosos exercicios ou 

actividades de reforzo que lle axudarán a mellorar e afianzar a súa aprendizaxe e a paliar imprevistos, como 

son as ausencias do alumnado e tamén do profesorado.  

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De 

a 

16.00 h 

17.00 h 
  X   

De 

a 

18.00 h 

19.00 h 
  X   

De 

a 

19.00 h 

20.00 h 
 X    

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE CHINÉS 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De 

a 

11.00 h 

12.00 h 
 X    

De 

a 

20.00 h 

21.00 h 
 X    

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De  

a 

8.30 h 

9.00 h 
X  X   

De 

a 

13.00 h 

14:00 h 
   X  

De 

a 

18.00 h 

19.00 h 
  X   

De 

a 

20.00 h 

20.30 h 
   X  

 

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE GALEGO 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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De 

a 

10.30 h 

11.00 h 
  X   

De 

a 

17.00 h 

18.00 h 
   X  

De 

a 

18.00 h 

19.00 h 
X  X   

De 

a 

19.00 h 

20.00 h 
 X    

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE ITALIANO 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De 

a 

9.30 h 

10.00 h 
 X X   

De  

a 

15.30 h 

16.00 h 
    X 

De  

a 

17.30 h 

18.00 h 
  X   

De 

a 

18.00 h 

18.30 h 
    X 

De 

a 

19.00 h 

20.00 h 
   X  

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De  

a  

10.00 h 

11.00 h 
   X  

De  

a  

11.00 h 

12.00 h 
    X 

De  

a  

13.00 h 

13.30 h 
 XX  X  

De  

a 

13.00 h 

14.00 h 
 X X   

De 

a 

15.30 h 

16.30 h 
    X 

De 

a 

16.00 h 

16.30 h 
    XX 

De  

a  

16.00 h 

17.00 h 
     

De  

a  

17.00 h 

18.00 h 
   X X 
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De  

a  

17.30 h 

18.00 h 
XX   X  

De  

a  

18.00 h 

18.30 h 
  X   

De  

a  

18.00 h 

19.00 h 
   X  

De 

a 

19.00 h 

20.00 h 
  XX   

De  

a  

20.00 h 

20.30 h 
 X    

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De  

a  

12.00 h 

13.00 h 
  X   

De  

a  

13.00 h 

13.30 h 
 X    

De 

a 

17.00 h 

18.00 h 
  X   

De 

a 

19.30 h 

20.00 h 
  X   

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE INGLÉS SARRIA 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De 

a 

15.30 h 

16.00 h 
    X 

De 

a 

18.00 h 

18.30 h 
    X 

De  

a  

19.00 h 

20.00 h 
X     
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Horario de utilización das instalacións da escola 

Período lectivo: uso da sala de informática e do salón de actos: 

O alumnado poderá acceder a estes espazos só coa presenza do profesorado titor na hora de clase. 

Uso do espazo de reforzo 

O espazo de reforzo utilizarase como almacén mentres dure a crise sanitaria provocada pola Covid-19, xa 

que, ao non dispor de ventilación, o seu uso non é recomendado. 

Uso da biblioteca 

A biblioteca abre para o público a partir do 1 de outubro. O servizo de uso da biblioteca e préstamo aténdeo o 

profesorado do centro até o último día de clase, ademais do alumnado voluntario. Durante o período non 

lectivo, a biblioteca está pechada. Na biblioteca hai tres computadoras portátiles, con acceso a Internet, para 

uso do alumnado. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

MAÑÁ De:   10.00 h 

A:     12.00 h 

De:  10.00 h 

A:    14.30 h 

De:  10.00 h 

A:    12.00 h 

De:  13.00 h 

A:    14.00 h 

De:  09.30 h 

A:    11.00 h 

De:  12.00 h 

A:    14.00 h 

De:  9.00 h 

A:    12.00 h 

TARDE De:  16.00 h 

A:    20.00 h 

De:   15.00 h 

A:     16.00 h 

De:   18.00 

A:     19.00 

De:   20.00 h 

A:     21.00 h 

De:  16.00 h 

A:     20.00 h 

De:  15.00 h 

A:    21.00 h 

De :  15.00 h 

A:     16.00 h 

 

Uso dos ordenadores situados no andar baixo 

O alumnado poderá acceder a estas computadoras seguindo o protocolo Covid establecido polo centro. 

Calendario de avaliación da programación xeral anual e de autoavaliación da escola 

A programación xeral anual avaliarase seguindo o mesmo procedemento cós anos anteriores para o 

profesorado e o PAS. Porén, no que atinxe ao alumnado, despois de comprobar que o número de respostas é 

moi baixo e non serve para valorar adecuadamente o funcionamento do centro, faranse dúas avaliacións 

centradas en propostas de mellora por parte do alumnado, unha a finais do primeiro trimestre e outra no mes 

de xuño. 
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Protocolo de evacuación 

Dende o curso 2015-16 un resumo do protocolo de evacuación está pendurado na web para que toda a 

comunidade educativa saiba como actuar en caso de emerxencia. Está previsto un simulacro de evacuación 

en sesión de mañá e tarde antes do 30 de abril, se fose posíbel pola situación sociosanitaria. 

Normas de Organización e Funcionamento 

Este documento elaborouse durante o curso 2014-15 por un grupo de profesores do centro e foi aprobado 

polos membros do consello escolar. A última revisión, é do ano 2020 e está pendurado no espazo web da 

escola. Revisase a final de cada curso. 
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EXTENSIÓN DE SARRIA 

EXTENSIÓN DE SARRIA 

 

Durante o curso escolar 2021-2022 a sección de Sarria, dependente da EOI de Lugo, conta con dous 

docentes e ofrece un total de 7 grupos. 

 

CURSO NÚMERO DE GRUPOS 

Básico A1 1 

Básico A2 1 

Intermedio B1 2 

Intermedio B2.1 1 

Intermedio B2.2 1 

Avanzado C1.1 1 

 

Dos dous docentes que traballan na extensión este curso académico, unha delas ten horario completo (4 

grupos), e outro, ao desempeñar as funcións da Xefatura de Estudos adxunta, imparte 3 grupos. Este curso, 

as horas de clase abarcan dende as 16.00 h ás 22.00 h. 

 

O alumnado que asiste ás aulas en Sarria é moi heteroxéneo, de idades, bagaxes académicas, persoais e 

profesionais moi diversas. Cómpre salientar que segue habendo alumnado que parte de poucos 

coñecementos previos da lingua inglesa e que, polo tanto, optan por cursar niveis básicos. 

Hai un lixeiro ascenso na matrícula con respecto ao ano pasado. 

 

AULAS E ADAPTACIÓN AO PROTOCOLO COVID-19 

 

Todos os grupos-clase deste curso están localizados no primeiro andar en aulas con ordenador de mesa para 

o profesor, encerado dixital, proxector, encerado convencional de xiz e instalación de altofalantes nas paredes 

das aulas. Todas as aulas teñen fiestras. As aulas están conformadas cumprindo o protocolo anti-Covid, 

incluíndo pupitres a 1,2 metros de distancia, con virucida, xel hidroalcohólico e panos desbotables en todas 

elas. Para cumprir un mínimo de 15 minutos de ventilación entre diferentes grupos finalizaranse as clases 10 

minutos antes e comezaranse 5 minutos despois para levala a cabo. En todas as aulas haberá unha folla de 

control da ventilación correspondente, en que se rexistrarán as ventilacións realizadas durante o día.  

 

A aula de illamento para posibles casos de Covid-19 está situada na planta baixa ao lado da cafetería e 

debidamente equipada e sinalizada.  

 

Todas as medidas mencionadas neste apartado que teñen relación coa Covid-19 serán obxecto de ser 

mudadas segundo o protocolo Covid vixente no momento. 
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EMPRÉSTITO E CONSULTA DE MATERIAIS DA BIBLIOTECA  

 
Neste curso escolar, mantense o horario de atención do servizo de biblioteca da Sección de Sarria,  que está 

dentro do departamento da Sección de Sarria, con 4 horas de atención para empréstitos e/ou consulta. O 

alumnado acolle moi ben a existencia do servizo da biblioteca, facendo uso dela de forma asidua. Mantense 

neste curso escolar a subscrición á revista Speak Up para consulta do alumnado e empréstito de películas en 

versión orixinal. Ao longo do curso desenvólvese tamén como actividade de animación un club de lectura, 

cuxas sesións teñen lugar na aula 119 coas medidas de prevención e hixiene en vigor. O sistema de consulta 

e empréstito de materiais da biblioteca é mediante citas previas acordadas de xeito persoal nas aulas, nas 

titorías ou vía correo electrónico para algunha das franxas de horario de atención á biblioteca do profesorado, 

de xeito que só coinciden no pequeno departamento onde se atopan as librarías o docente e unha soa persoa 

usuaria, que poden manipular os libros e outros fondos previa hixienización de mans. Mantense, en todo 

momento, a obrigatoriedade de máscara, a máxima ventilación e a distancia interpersoal de seguridade. 

Se for preciso, as medidas mencionadas neste apartado que teñen relación coa Covid-19 poderán ser 

mudadas seguindo o protocolo Covid vixente no momento. 

 

CADRO DOCENTE 
 
A extensión de Sarria ten dous profesores en horario completo. 
 
Horario de atención ao profesorado Xefatura de Estudos de Sarria 
 

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9.00 
12.00 

    XE 

18.00 
19.00 

XE     

19.00 
20.00 

     

 

CADRO DE TITORÍAS DEPARTAMENTO DE INGLÉS SARRIA 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

De 

a 

15.30 h 

16.00 h 
    X 

De 

a 

18.00 h 

18.30 h 
    X 

De  

a  

19.00 h 

20.00 h 
X     
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HORARIO SERVIZO BIBLIOTECA DEPARTAMENTO DE INGLÉS SARRIA 

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

17.00 h 
18.00 h 

 
  X  

19.00 h 
20.00 h 

 
X X   

 
 



 

 

 

 TELÉFONO  WEB 

Rolda Xosé Castiñeira nº 1,  27002 Lugo 982829230  http://www.edu.xunta.gal/centros/eoilugo/ 
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Participación do profesorado en programas de innovación 
educativa 

Programa de Auxiliares de Conversación: 

 Ana María Álvarez Meira (xefa do Departamento de Inglés) 

 Blandine Mouret (xefa do Departamento de Francés) 

 Sara González otero (xefa do Departamento de Alemán) 

Programa de Voluntariado: 

 Angelina Gema Fernández Bermúdez (responsable de Biblioteca) 

PFPP: 

 Fernando Vázquez López (director) 

 María José Veiga Díaz (vicedirectora) 

 Ana Belén López Pérez (coordinadora) 

Programa Erasmus +: 

 Teresa García Rodríguez (coordinadora) 

 María Elia Pérez Pérez (colaboradora) 

 Profesorado diverso aínda por determinar, que participará nas actividades propostas 

 Recibiremos tamén a través de Erasmus + profesorado de Italia e Romanía. 

Programa de Internacionalización 

 Recepción de profesorado visitante. Está previsto recibir profesorado de Alemaña a través do 
Ministerio de Educación (profesorado de acollida) 
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Programa anual de formación do profesorado 

Obxectivo 1: Mellorar a formación do profesorado  
Liñas de actuación RESP TEMP Recursos Indicadores de logro 

Deseñar un plan de formación adaptado ao 

profesorado de EOI, que inclúa os seguintes 

liñas de actuación: 

- Formación do profesorado para impartir 
aulas en liña:  

- Utilización dos recursos TIC. 

- Formación en innovación educativa. 

- Formación en soporte lóxico gratuíto. 

Estas liñas de actuación concrétanse nas 

seguintes actividades: 

ED 

CTIC 

2019/23 - Material deseñado para os 

cursos de formación. 

- Formadores internos e externos. 

- Aula de informática do centro. 

- Enquisa de satisfacción do 

alumnado coa docencia. 

- Enquisa de satisfacción do 

profesorado coa formación. 

- 80 % do profesorado  

participa no proxecto. 

- 80 % do profesorado 

implicado está satisfeito coa 

docencia. 

-  80 % do alumnado reflicte 

na enquisa de satisfacción 

que o profesorado emprega 

os recursos adquiridos na 

docencia. 

- Formación sobre o uso dos distintos 
encerados dixitais do centro 

ED outubro 

2021 

Formadoras para esta actividade: 

María José Veiga Díaz e Clara 

Lozano Beceiro 

 

- Sesión de Audacity para as probas 
 

ED outubro  

2021 

Formador para esta actividade: 

Eugenio Outeiro Lojo 

Formato: videoconferencia Webex 

 

- Sesión de novidades de Moodle  outubro 

2021 

Formadora para esta actividade: 

María José Veiga Díaz 

Formato: videoconferencia Webex 

Aula virtual do centro 

 

- Seminario: O ensino semipresencial 
nas escolas oficiais de idiomas. 
Ferramentas e metodoloxía. 
 

 febreiro 

2021 

maio 2021 

Formadora para esta actividade: 

Susana Aldao 

Formato: videoconferencia Webex 

Aula virtual do centro 

O 50% do profesorado 

participa neste curso. 

O 50 % do profesorado 

participante crea 

coordinacións horizontais 

para o ensino mixto. 

Promover a formación do profesorado en 

Europa a través da participación activa no 

programa europeo Erasmus + KA1, 

participando nun dos dous proxectos 

europeos: Goal, solicitado pola propia 

escola e Sblendid, solicitado en conxunto 

coas outras escolas, polo CAFI. 

 

ED setembro 

2020 – 

xullo 2022 

- Documento elaborado para a 

solicitude do proxecto. 

- Formadores externos 

- Materiais para a difusión do 

proxectos 

- Enquisa de satisfacción do 

profesorado coa formación. 

- O profesorado participa no 

100% das actividades 

previstas . 

- O 100 % do profesorado 

implicado participa na 

formación do claustro. 

- 80 % do profesorado 

implicado está satisfeito coa 

aprendizaxe. 

Elaboración de probas de certificación e 

mediación. 

ED outubro 

202 

 

Formadores externos e internos: 

Blandine Mouret 

Juan Lago 

Raquel Cotelo 

-Enquisa de satisfacción do 

- 80 % do profesorado 

participa nas sesións de 

estandarización. 

- 80 % do profesorado 

participante que ao final da 

http://sepie.es/convocatoria/index.html
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profesorado coa formación. 

 

formación responde que se 

sente seguro aplicando os 

criterios de avaliación. 

 

Obxectivo 2: Mellorar a integración e formación do profesorado que chega novo á escola 
Liñas de actuación RESP TEMP Recursos Indicadores de logro 

Desenvolver un plan de mellora 

para a elaboración das probas 

de certificación baseado nos 

coñecementos previos do 

profesorado. 

Esta liña de actuación 

concrétase en tres sesións de 

formación : 

- Uso de audacity. 
- Procedementos e materiais 

para as probas de A2 e B1 
- Procedementos e materiais 

para as probas de B2 e C. 
 

ED 

CTIC 

setembro – 

decembro 

2019/23 

- Enquisa inicial do coñecemento 
da práctica docente nas EOI. 

- Aula de informática do centro. 
- Probas de certificación doutros 

anos. 
- Distinto tipo de material (audios, 

vídeos, libros...) con diferente tipo 
de protección da propiedade 
intelectual. 

- Enquisa de satisfacción do 
profesorado coa formación. 

- Cuestionario da avaliación 
procesual do plan. 

- Cuestionario da avaliación final do 
plan. 

- Formadores internos 

- Porcentaxe de profesorado é 
quen de realizar as probas 
sen dificultade. 

Continuar coa figura do 

“Docente de referencia”, que 

acompañará os novos docentes 

nos primeiros días no centro e 

resolverá as dúbidas que lles 

poidan xurdir dende o primeiro 

día ata que conclúan as probas 

de progreso que se realizan en 

febreiro. 

ED setembro – 

febreiro 

2019/23 

- Profesorado con experiencia na 
escola. 

- Enquisa de satisfacción do 
profesorado coa formación. 

- Porcentaxe de profesorado 
novo que solicita un “Docente 
de referencia”. 

- Número de profesorado 
voluntario para ser “Docente 
de referencia”. 

- Porcentaxe de profesorado 
novo que responde na 
enquisa do profesorado que 
se adaptou sen dificultades ao 
novo tipo de ensino. 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2018.06.10_modelos_probas_eoi_galicia.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2018.06.10_modelos_probas_eoi_galicia.pdf
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Programa anual da lingua galega 

Estas son as actividades previstas para este curso 2021-2022 

Novembro Galugo / abertos ao galego. Inicio da campaña 

para descubrir comercio en galego na cidade de 

Lugo. Conferencia sobre o comercio en galego con 

representantes do EDL e a Mesa pola Normalización 

Lingüística. 

Decembro A miña historia co galego. Palestra do escritor e 

profesor Séchu Sende. 

 Bo NaGal. Premios do concurso de postais de 

Nadal. 

Xaneiro - febreiro A miña historia co galego II. Palestra de alumnado 

de galego expondo as súas motivacións (e 

desmotivacións) para aprender galego. 

Marzo Poesía Vertical. Segunda edición do concurso de 

poesía con lombadas de libros. 

Abril Primavera poética. Segunda edición do concurso 

de fotografía + haiku en galego. 

 Renovación do logotipo do EDLG 

Maio Exposición letras galega 

 Quizz Letras Galegas 

 Presentación base de datos do comercio en galego 

e entrega de vales de 100 € e 50 € ás persoas 

participantes no proxecto. 

 Presentación dos podcast para o PDI do centro. 
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Programa anual de actividades culturais e de promoción de 
idiomas 

Actuacións multidepartamentais 

O equipo de actividades culturais e de promoción de idiomas está composto por membros de todos os 

departamentos, que colaboran no deseño de actividades para a comunidade escolar e para a promoción dos 

idiomas dentro e fóra da escola. Destacamos a importancia da coordinación de todos os departamentos a 

través da CCP e da vicedirección para a elaboración dun programa cultural conxunto, reflexionado, 

organizado e axeitado ás necesidades do centro. Ademais, a vicedirección ocúpase de apoiar os 

departamentos lingüísticos na organización das actividades e de coordinar aquelas actividades en que 

participan varios departamentos. 

Durante este curso, a escola decidiu realizar de novo un proxecto documental integrado común a todos os 

departamentos para promocionar os idiomas. Este curso a tarefa final do proxecto consistirá na elaboración 

dun programa de radio de 24 horas de duración, en que participará alumnado de todos os departamentos, 

realizando programas de diversa índole. O Departamento de Portugués traballará o teatro, o de Italiano a 

música de Franco Battiato, o programa de Inglés será variado, debido á magnitude do departamento. O 

programa do Departamento de Francés centrarase no teatro e o de Alemán nas peregrinacións, xa que 

estamos en Ano Xacobeo. Os departamentos de Galego e Chinés presentarán proximamente o seu 

programa. 

O Equipo de Dinamización da Biblioteca actúa como eixe vertebrador tanto deste proxecto coma da actividade 

cultural do centro aglutinando todos os departamentos baixo o mesmo paraugas. Así mesmo, promove outras 

actividades que esixen a participación de todos os departamentos, como, por exemplo: 

 Celebración de datas sinaladas: 

o Visibilización da violencia de xénero, das enfermidades mentais ou das discapacidades.  

o Día do teatro, da poesía, da tradición oral... 

o Conmemoracións como o Día das Letras Galegas e semellantes 

 Club de Lectura Ratos de Rochoteca.  

 Rede de voluntariado de aprendizaxe servizo. 

Club de lectura 

Ratos de Rochoteca: Este será o décimo ano de funcionamento do club de lectura.  
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Finalidades 

O noso proxecto do Club de Lectura está estreitamente ligado ao Proxecto Lector de Centro, actualizado para 

o curso 2021-2022 polo Equipo de Dinamización de Biblioteca, e ao Plan Anual de Lectura, actualizado para o 

curso 2020-21, incluído na Programación Xeral Anual e nas programacións dos departamentos 

correspondentes. Estes son os nosos obxectivos: 

1. Promover o hábito da lectura entre o alumnado, non só para mellorar a súa competencia lectora, 
senón tamén para que gocen desta actividade, o cal terá repercusións positivas na súa 
aprendizaxe de linguas. 

2. Promover a inmersión lingüística do alumnado na lingua que estuda e mellorar a súa competencia 
comunicativa. 

3. Favorecer as relacións entre o alumnado e o profesorado alén das aulas, así coma as relacións entre 
alumnado de distintos departamentos para crear un bo clima de convivencia. Así mesmo, propiciar o 
intercambio de experiencias co profesorado e alumnado doutras escolas de idiomas. 

4. Fomentar a colaboración e as relacións entre docentes de diversos departamentos da escola e outro 
persoal do centro, o cal terá repercusións positivas na nosa metodoloxía de traballo e no clima de 
convivencia. 

5. Contribuír ao enriquecemento cultural do alumnado ao profundar no contexto cultural e social das obras 
que lemos e ao dar a coñecer outras disciplinas artísticas como a música ou o cine, á parte da 
literatura. Ao mesmo tempo, favorecer o diálogo, o entendemento, o pensamento crítico e o respecto 
pola multiculturalidade.  

6. Animar o alumnado da escola a ler en linguas estranxeiras diferentes a aquelas en que está 
matriculado, favorecendo así o desenvolvemento da competencia interlingüística e o plurilingüismo. 

7. Promover un uso máis dinámico dos recursos da biblioteca, especialmente das ferramentas TIC, para 
mellorar a autonomía e competencia dixital do alumnado e do profesorado: a través da lectura en 
distintos soportes ou do uso das redes sociais (blog Ratos de Rochoteca, Facebook, Instagram), para 
compartir as experiencias lectoras. 

8. Fomentar o uso da biblioteca como espazo de encontro para o alumnado, profesorado e incluso antigo 
alumnado, destacando o seu rol de laboratorio creativo de aprendizaxes onde se potencia tanto o 
traballo autónomo coma colaborativo. Deste xeito, promovemos a aprendizaxe ao longo da vida 
(aprender a aprender). 

9. Promover a perspectiva de xénero por medio da literatura e, en colaboración co equipo de 
dinamización lingüística, facilitar a lectura de traducións galegas como alternativa á lectura na lingua 
orixinal, cando o/a lector(a) non teña competencia lectora nesa lingua. 

Acitividades e posibles escenarios 

 Primeira actividade. Presentación do club de lectura: Esta actividade terá lugar o día 25 de outubro, 
un día despois do Día da Biblioteca. Por medio das redes sociais da escola, recordaremos en que 
consiste un club de lectura, como está organizado e presentaremos os libros elixidos para o club de 
lectura dos diferentes idiomas, así como o calendario de sesións ao longo deste curso académico. 
Durante o resto desa semana daremos información sobre o club de lectura na propia biblioteca e 
pediremos ao resto do profesorado que faga promoción deste nas súas aulas. 

 Despois da primeira actividade, realizaremos as seguintes: 

o Sesións informais en que se falará de capítulos e aspectos concretos dos libros: Estas sesións 
terán diferentes nomes segundo as linguas orixinais (Zwischen den Kulturen, Contos Chineses, Pause 
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Café, Sesións de Café, Coffee Sessions, Short Stories Club. Connecting Readers, Teste di Carta e 
Club de Lectura de Profes. Conectando Linguas). En xeral, estas sesións terán lugar unha vez ao mes. 

o Lectura e sesións de debate: Nestas sesións intercambiaremos impresións, analizaremos, 
debateremos e realizaremos distintas actividades sobre o libro ou a parte do libro que debemos ler 
antes da reunión. A lingua vehicular adaptarase á lingua en que os lectores lesen o libro, salvo que 
algún / algunha participante lese a tradución do libro en galego, caso en que se empregará tamén esta 
lingua. No club de lectura do profesorado as sesións desenvolveranse integramente en galego. Este 
ano, como novidade, probaremos a modalidade de Círculos literarios ou Reading circles en varios 
clubs, un deles, o do profesorado. Cada un dos e das participantes terá un rol relacionado co texto ou 
libro que debe ler ("o/a líder", " o/a resumidor(a)", "o/a mestre/a das palabras", "a persoa da pasaxe" e 
"o conector/a"). É un enfoque máis creativo que permite aos membros do club coller as rendas das 
sesións e impulsar o debate, ao mesmo tempo que o/a docente pasa a ser un guía. O ideal é que 
estes roles se vaian alternando entre os/as distintos/as participantes. 

o Proxección e debate de filmes: Proxectarase algún filme, un capítulo enteiro ou extracto dunha serie 
baseada no libro do club de lectura que estamos a ler, así como vídeos ou cancións que estean 
relacionados co contexto sociocultural da obra e que nos axuden a entendela mellor. 

o Participación no blog e gravación de podcasts: Coma todos os anos, promoveremos a 
participación do alumnado no blog do club de lectura da biblioteca, Ratos de Rochoteca, contándonos 
as súas impresións sobre os libros que están a ler, incluídos, por suposto, os do club de lectura, e 
empregando a lingua en que os están a ler. Ademais, este ano solicitamos tamén o proxecto Radio na 
biblio e, no caso de que nolo concedan, gustaríanos gravar podcasts falando dos libros que tratamos 
nos clubs ou facendo lecturas dramatizadas de distintas pasaxes dos libros. 

o Encontros con autores: Está prevista unha charla-presentación sobre o libro Identidade, de Nee 
Barros Fernández, sobre a diversidade afectivo-sexual e a súa visibilización. 

 En principio, e salvo que a situación sanitaria exixa novas medidas, as reunións terán lugar de xeito 
presencial na biblioteca, respectando as medidas de protección estipuladas pola Consellería e seguindo as 
indicacións do Equipo Covid do centro. Para asegurarnos de non superar o límite de capacidade, será 
imprescindible inscribirse para participar no club e deixar os datos persoais con suficiente antelación, de 
forma que o Equipo Covid poida ter localizados a todos os membros en caso de que houbese algunha 
incidencia. Se o número de persoas inscritas é superior á cabida permitida, podemos levar a cabo unha 
sesión mixta, de maneira que parte dos participantes acudan á biblioteca e outros poidan seguila por medio 
dunha sesión en liña a través de Webex, ou ben trasladar a sesión a unha aula con maior capacidade. 

 No caso dunha nova suspensión da actividade lectiva presencial, as reunións poden seguir tendo 
continuidade na modalidade en liña. Ademais, recomendaranse películas, documentais, series etc. que 
estean relacionados cos libros que estamos a ler. Tamén fomentaremos entre o alumnado un labor de 
investigación con respecto aos lugares en que están ambientados os libros (roteiros virtuais), que busquen 
información sobre os autores ou autoras, sobre o contexto histórico, social e cultural das novelas etc., e 
que traballen de forma colaborativa empregando ferramentas virtuais como Canva, Genially ou Wakelet, 
ademais da gravación de podcasts ou vídeos onde poidan dar a súa opinión sobre os libros, relatar contos 
tradicionais galegos, facer lecturas dramatizadas etc. 

Actividades específicas de impulso á lectura en galego  

Xunto co Equipo de Dinamización lingüística da EOI, proporcionaremos as traducións en galego das obras 

escollidas para os clubs de lectura, sempre e cando existan. Ademais, no club de lectura do profesorado 

escolleremos textos de autores e autoras en distintas linguas asegurándonos de que estea dispoñible a súa 
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tradución ao galego. Así, o profesorado que non teña coñecementos dun idioma determinado lerá o texto 

asignado en galego no canto de en versión orixinal. Aínda que o noso obxectivo é que o alumnado mellore a 

súa competencia lingüística nas diferentes linguas de estudo, o galego é a lingua vehicular empregada nas 

redes sociais da escola e nas sesións onde, por haber membros de distintos departamentos, non se poida 

usar integramente a lingua estranxeira.  

Composición e número aproximado de participantes 

En xeral, os grupos estarán constituídos por un membro do profesorado, encargado de levar o club, e un 

número variable de alumnos e alumnas. Nalgunhas linguas, (alemán, inglés, galego e italiano), haberá máis 

dun grupo de lectura. Cada un deles estará organizado por diferentes docentes e tratará tamén distintos 

libros. Contamos cunha participación de entre 6 e 10 persoas en cada un dos grupos das distintas linguas. O 

departamento de italiano vai levar a cabo sesións mixtas para evitar problemas de capacidade xa dende o 

principio. Este curso tamén volvemos poñer en marcha, con moita ilusión, o club de lectura do profesorado, 

que permanecía inactivo dende hai varios anos. Tamén esperamos que a volta ás sesións presenciais anime 

a moita xente a participar, xa que ao compartir espazo físico de novo, recuperamos a esencia de boa 

convivencia dos clubs de lectura. 

Forma de organización e funcionamento 

A  creación do  club de  lectura estruturouse nas reunións do  equipo de coordinación de actividades 

culturais hai xa dez anos. Nesta reunións decidíronse as liñas xerais de funcionamento do club: 

 O club está aberto ao alumnado de todos os idiomas da escola. 

 Lerase, polo menos, un libro escrito orixinalmente en cada unha das linguas da EOI: alemán, 
chinés, francés, galego, inglés, italiano e portugués.  

 O alumnado poderá ler o libro en calquera lingua. A escola poñerá a disposición do alumnado os 
libros na lingua orixinal en papel ou en formato dixital. 

 O equipo de biblioteca facilitará o acceso ás traducións para galego dos libros escollidos, sempre 
que os haxa, especialmente para o alumnado que en cada caso non o poida ler na súa lingua 
orixinal. 

 O profesorado de cada un dos departamentos implicados encargaranse de propor as datas e horas 
máis apropiadas para a sesión de debate sobre o libro escrito orixinalmente na lingua dese 
departamento. O alumnado e o profesorado dos outros departamentos tentarán adaptarse ás 
preferencias dese departamento en termos de horario. 

 A dinamización das sesións de debate será principalmente responsabilidade do profesorado do 
departamento ao que corresponde a versión orixinal do libro escollido en cada caso. Eles e elas 
tentarán implicar ao alumnado dos niveis superiores na dinamización dos debates. Na modalidade 
de círculos literarios, os participantes desempeñarán un rol máis activo. 

 O luns 25 de outubro anunciaremos o club nas redes sociais e pediremos a colaboración de todo o 
profesorado para animar o alumnado a participar no club.  
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 A seguir comezarán as sesións de debate sobre os libros, agás en casos excepcionais, en que 
comezarán coa súa correspondente presentación antes do 25 de outubro. 

 Cada departamento tratará de realizar actividades de apoio á lectura, xa sexa a través de 
proxección de filmes, organización de exposicións, realización de itinerarios de lectura, encontros 
con autores e autoras, gravación de podcasts e outras que puideren xurdir durante o curso sempre 
e cando as medidas sanitarias o permitan. 

Horario e calendario para as reunións de carácter presencial ou virtual 

 Sesións de debate e títulos escollidos 

Alemán Zwischen den Kulturen: Frecuencua mensual. Textos seleccionados dxs autores Rafik 
Schami, Yoko Tawada e Wladimir Kaminer (niveis B-C) Horario: xoves de 13.00 h a 14.00 h 
Calendario: 28.10.21, 25.11.21, 16.12.21, 27.01.22, 24.02.22, 24.03.22, 28.04.22, 19.05.22; 
Novemberfotos, de Lena Töpler (niveis A1-A2) Horario: venres de 11.00 h a 12.00 h 
Calendario: 04.03.22, 01.04.22 e 06.05.22 

Chinés Contos chineses: The three-body problem / Die Drei Sonnen / Il problema dei tre corpi 
/ O problema dôs tres corpos / Le problème à trois corps, de Liu Cixin. Frecuencia 
mensual. Horario: mércores de 16:00 a 17:00 Calendario: 19.01.22 e 16.03.22. 

Francés Pause café: La leçon, de Eugène Ionesco (nivel C) Frecuencia quincenal. Horario: xoves 
de 18.00 h a 19.00 h. 
Calendario: 13.01.22, 27.01.22, 10.02.22, 24.02.22, 10.03.22, 24.03.22, 07.04.22, 21.04.22  

Galego 

 

Sesións de café: Frecuencia mensual Identidade, de Nee Barros Fernández (nivel A2) 
Horario e calendario: mércores 02.02.22, de 17.00 h a 18.00 h; Carrusel, de Berta Dávila 
(nivel B1) Horario e calendario: xoves 07.04.22, de 17.00 h a 18.00 h; Illa Decepción, de 
Berta Dávila (nivel B2) Horario e calendario: mércores 09.03.22 de 18.00 h a 19.00 h; Un 
lume azul, de Pedro Feijoo (nivel C1) Horario e calendario: mércores 19.01.22 de 18.00 h 
a 19.00 h. 

Inglés Coffee sessions with biscuits: Frecuencia mensual. 44 Scotland Street, de Alexander 
McCall Smith (niveis C1-C2) Horario: mércores de 20.00 h a 22.00 h Calendario: 
17.11.21, 15.12.21, 12.01.22, 16.03.22; Eleanor Oliphant is completely fine, de Gail 
Honeyman (niveis B2.2-C2) Horario: martes de 20.00 h a 21.00 h Calendario: 16.11.21,  
14.12.22, 11.01.22, 08.02.22; Short stories club. Connecting readers: Relatos breves 
en inglés de varios escritores/as (James Thurber, Ernest Hemingway, Katherine 
Mansfield e outros) (nivel B2) Horario: mércores de 18.00 h a 19.00 h Calendario: 
03.11.21, 24.11.21, 19.01.22, 16.02.22, 23.03.22, 27.04.22; 1984, de George Orwell 
(niveis B1-B2.1) Horario: mércores de 17.00 h a 18.00 h Calendario: 09.03.22, 06.04.22, 
04.05.22; Tales from the Thousand and One Nights (niveis A2-B1)  Horario: xoves de 
19.00 h a 20.00 h Calendario: 24.03.22, 21.04.22, 05.05.22; The Night Watchman, de 
Louise Erdrich (niveis C1-C2) Horario: mércores de 20.00 h a 21.00 h Calendario: 
09.03.22 e 09.04.22; My family and other animals, de Gerald Durrell (niveis B1-B2.2) 
Frecuencia quincenal. Horario: xoves de 17.00 h a 18.00 h Calendario: 04.11.21, 
18.11.21, 02.12.21 (*Sección de Sarria). 

Italiano Teste di carta: Frecuencia mensual. Accabadora, de Michela Murgia (B2) Horario e 
calendario: luns 08.11.21 de 16.30 h a 17.30 h; Basta un caffè per essere felici, de 
Toshikazu Kawaguchi (B2) Horario e calendario: xoves 16.12.21 de 19.00 h a 20.00 h; 
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Figlia della cenere, de Ilaria Tuti (B2) Horario: xoves de 19.00 h a 20.00 h Calendario: 
20.01.22, 27.02.22; L'Agnese va a morire, de Renata Viganò (B2-C1) Horario: luns de 
16.30 h a 17.30 h Calendario: 28.03.22, 25.04.22. 

Profesora
do e PAS 

Club de Lectura de Profes. Conectando Linguas: Frecuencia trimestral. Textos 
variados en distintas linguas que teñan tradución ao galego (por determinar). Horario: 
xoves ás 22.00 h Calendario: 22.10.21 (presentación), 04.11.21, 16.12.21, 28.04.22 

 

Persoa coordinadora 

A persoa responsable dos clubs de lectura é tamén a responsable da biblioteca, Gema Fernández Bermúdez. 

Medios previstos para a súa difusión entre a comunidade escolar 

 Información nas aulas por parte do profesorado: o contacto directo co alumnado será a principal 
maneira de difusión das nosas actividades. Realizarase a finais de outubro. 

 Presentación dos clubs nas redes sociais da escola: blog da biblioteca (Ratos de Rochoteca), 
Facebook e Instagram. 

 Andel cos libros de lectura elixidos para o club de lectura nun espazo da biblioteca. 

 Páxina web: as actividades do club de lectura serán divulgadas na páxina web da escola e nos 
blogs dos diversos departamentos. 

 Redes sociais: As nosas actividades serán tamén difundidas por redes sociais como Facebook 
https://www.facebook.com/eoidelugo/ e Twitter @eoidelugo 

 Blog  de dinamización da biblioteca: https://rochoteca.wordpress.com/  

 Carteis: Colocación de carteis de divulgación coas portadas e os títulos dos libros escollidos na 
porta da biblioteca. 

 Notas de prensa: Nalgún caso en que se considere apropiado, consideraremos a posibilidade de 
enviar notas de prensa sobre algunha das actividades realizadas. 

 

Programa de voluntariado 

 

https://rochoteca.wordpress.com/
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Actividades que promoven os departamentos 

Departamento de alemán 

Departamentais  

As actividades culturais que se propoñen desde o departamento para o presente curso 2021/2022 están 

supeditas en todo momento a situación sociosanitaria derivada da pandemia do Covid-19.  

Isto tradúcese en que se combinen actividades telemáticas, sexa de xeito síncrono ou asíncrono e en 

modalidade presencial, respectando escrupulosamente o protocolo de hixiene da EOI de Lugo en canto á 

capacidade permitida, á distancia social e ás medidas de desinfección e limpeza.  

Non cabe dúbida de que estas circunstancias afectan de xeito significativo ao noso plan inicial, mais 

mantemos a esperanza de que a evolución cara á resolución da situación sexa tan positiva como para poder, 

de aquí a certo tempo, contemplar a posibilidade de levar a cabo un abano máis amplo de actividades.  

A colaboración con outros centros, que tan positiva resultou sempre, vaise ver necesariamente restrinxida en 

parte, debido ao contexto actual. Este ano a temática vai ser a “ Programa de Radio 24 h”. Onde cada 

departamento achegará as súas actividades. En alemán, a temática vai ser relativa ao camiño de Santiago, ou 

a peregrinaxe en xeral. 
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ALEMÁN 

ACTIVIDADE OBXECTIVOS DATA ORGANIZADOR CUSTO PREVISTO PARTICIPACIÓN DO 

ALUMNADO 

Nikolaustag  

(Día de San 

Nicolás) 

 Na aula 

Exposición Nadal 

Club de lectura 

Dar a coñecer a 

figura de San 

Nicolás e a 

celebración arredor 

dela e outras 

costumes típicas da 

cultura xermánica 

Arredor do 6 

de 

decembro 

Os membros do 

Dpto. de Alemán 

e a lectora (se 

houber)  

20 euros  

( chocolates para o 

alumnado)  

-Traballo na clase da 

festividade de San Nicolás 

(vídeo e minienquisa 

posterior) 

Weihnachten in 

Österreich/Deutsc

hland 

(Nadal en 

Austria/Alemaña)  

Coñecer como se 

vive o Nadal en 

Austria, Alemaña e 

Suíza 

Unha ou 

dúas 

semanas 

antes do 

Nadal  

Os membros do 

Dpto. de Alemán 

e  a lectora (se 

houber)  

30 euros para 

material 

bibliográfico 

-Pescudar e responder un 

quiz temático (Quizziz ou 

Kahoot) 

- Recompilación de receitas 

típicas do Nadal e 

elaboración dun libro de 

receitas virtual 

- Recompilación de cancións 

típicas da época 

(Weihnachtslieder) nun libro 

virtual 

- Obradoiro de coroas ou 

calendarios de Advento (sen 

intercambio de materiais; 

cadaquén trae materiais para 

reciclar) 

-Intercambio de tarxetas 

virtuais nas clases. 

Karneval in 

Deutschland und 

Österreich 

(Entroido en 

Alemaña e Austria)  

Aprender as 

tradicións do 

entroido alemán e 

austríaco e o 

vocabulario 

específico 

correspondente  

Unha ou 

dúas 

semanas 

antes do 

Carnaval 

2022  

Os membros do 

Dpto. de Alemán 

e a lectora (se 

houber)  

0 euros  - Traballo previo de 

vocabulario e pescuda sobre 

as tradicións 

- Visionado de vídeos sobre 

a temática 

-Deseño de disfraces sobre 

papel e posterior 

presentación na clase 

-Elaboración dun mural con 
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todos as propostas de 

disfraces e posterior 

exposición 

Ostern und die 

Ostereier 

(A Pascua e a 

tradición dos ovos 

de Pascua)  

Confeccionar os 

ovos de Pascua e 

aprender o 

significado da 

Pascua 

  

Abril 2021  Os membros do 

Dpto. de Alemán 

e a lectora (se 

houber)  

30 euros (material 

de bricolaxe)  

1.º premio 

2.º premio 

accésit 

Obradoiro 

-Pesquisa sobre a tradición 

- Recompilación de ideas e 

deseños para decorar os 

ovos 

-  Obradoiro e exposición de 

ovos (cadaquén traerá os 

seus propios materiales 

seguindo as indicacións do/a 

titor/a) 

- Xogos varios arredor da 

Pascua. 

Festa do Nadal  

Cada profesora, no marco da súa aula, prestará especial atención a unha celebración con profunda raigame 

nos países de fala e cultura alemá.   

Coa colaboración da nosa auxiliar de conversa austríaca, faremos unha serie de presentacións sobre 

costumes e tradicións, e faremos, de xeito telemático e/ou presencial, de xeito síncrono ou asíncrono, un 

concurso tipo quiz, no que os mellores equipos recibirán pequenos agasallos.   

Queda totalmente excluído este ano organizar obradoiros ou degustar doces ou produtos típicos.  

En canto as panxoliñas, escoitarémolas. De cantar, farémolo sen elevar moito a voz, respectando en todo o 

momento a distancia social e por suposto, levando sempre a máscara posta, condición que se cumpre en todo 

momento perante a nosa presenza no centro.  

Exposición-presentación da lectora do departamento de alemán  

A lectora do departamento, a austríaca Helena Hohl, xa ven facendo unha breve presentación da súa persoa 

e do seu país pero no desde o comezo do curso xa que esta se incorpora a partir do mes de decembro, cabe 

a posibilidade de solicitarlle una exposición máis extensa de aspectos relativos ao seu lugar e país de 

procedencia, no marco dalgunha actividade.  
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Conferencias; relatores invitados 

Non temos polo de agora nada programado, pero non se descarta a contratación dun relator que poida 

presentar un tema interesante, de xeito telemático mentres non varíe a situación actual.  

Interdepartamentais 

O departamento colaborará coas actividades multidepartamentais propostas desde a dirección, do mesmo 

xeito que coas que se propoñan desde outros departamentos e equipos da escola, coma o EDL e o Equipo de 

Dinamización da biblioteca.   

Neste momento xa están en marcha as seguintes actividades:   

Este ano a temática fío condutor de todos os departamentos desta escola vai a ser “ Programa de Radio 24 

H”. Onde cada departamento aportará as súas actividades. En alemán en concreto acordouse que a temática 

vai xirar entorno ao camiño de Santiago, ou peregrinacións en xeral. 

Participación un xoves de cada mes no club de lectura de alemán, dirixido por María Xosé Veiga Díaz 

nivel B/C e  por Estrella Gónzalez Babarro  nivel A dentro de Ratos de Rochoteca e os clubs de lectura 

fomentados pola biblioteca. As normas impostas pola pandemia da Covid-19 e a redución do aforo da 

biblioteca da escola a dúas persoas (a bibliotecaria e un/ha usuario/a), obrigan no presente curso 2021/2022 a 

levar a cabo esta actividade de xeito telemático, coa directora do club na biblioteca ou na casa e o alumnado 

participante dende os seus fogares. 

Para os niveis B e C: 

Autores:  

De Rafik Schami 

 Nudelsalat 

 Die Frau, die ihrem Mann auf dem Flohmarkt verkaufen wollte. 

 Verrrückt zu sein ist gar nicht so einfach. 

De Yoko Tawada 

 Talisman 

 Übersetzungen 

 Sprachpolizei und Speigelpolyglotte 

De Wladimir Kaminer 

 Liebesgrüsse aus Deutschland 

Participación dun venres de cada mes a a partir do 2º cuadrimestre 
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Para os niveis A: 

De Lena Töpler: 

 Novemberfotos 

Colaboración coas actividades coordenadas pola biblioteca, como son o fomento da participación dos 

alumnos do departamento en concursos de microrrelatos de medo “Relatos arrepiantes” do que xa levamos 

tres edicións. Estaría pensada para o mes de outubro,coincidindo a entrega de premios coa festividade de 

Halloween/Samaín. 

De xurdiren ao longo do 2021/2022 exposicións ou calquera actividade que encaixe nos intereses do noso 

departamento, queda aberta a posibilidade – en función da situación sanitaria, do orzamento e da 

dispoñibilidade do profesorado e do alumnado – de facela efectiva. 

Departamento de chinés 

Neste noveno ano no que se imparte chinés na escola, malia as limitacións físicas que impón a situación 

sanitaria provocada polo Covid-19, o departamento proponse organizar algunhas actividades extracurriculares 

que permitan ao alumnado profundar no coñecemento dalgúns aspectos da cultura e sociedade dos territorios 

de fala chinesa, así como complementar a súa formación en diferentes aspectos do idioma.  

As actividades poderán realizarse de xeito telemático ou presencial, sempre neste último caso cumprindo 

coas medidas establecidas pola situación sanitaria. Algunhas das posibles actividades que se organizarán son 

as seguintes: 

 Celebración do aninovo chinés e/ou outras festividades chinesas. 

 Exposición e/ou concurso de traballos realizados polo alumnado ou de outros materiais 
relacionados có mundo chinés. 

 Proxeccións de cine ou outros materiais audiovisuais chineses. 

 Club de lectura. 

 Charlas e/ou obradoiros sobre algún aspecto relacionado coa cultura ou o mundo chinés, como 
poden ser o papel recortado, a caligrafía, cociña, etc. 

Outro punto a considerar na planificación de actividades do curso 2021-22 será continuar achegando ao resto 

da comunidade escolar o idioma chinés e a súa cultura, máis descoñecidos quizais que outros de contornas 

máis próximas. Tamén, por que non, espérase espertar a curiosidade e que isto anime a outros membros da 

comunidade escolar a estudar chinés en próximos cursos. 

Departamento de francés 

Dada a boa evolución da situación epidemiolóxica, o departamento de francés contempla organizar 

actividades culturais presenciais e, se é posible, reagrupando varios grupos por niveis de competencias 

lingüísticas. Propoñemos organizar actividades lúdicas, charlas e obradoiros sobre a cultura francesa e 
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francófona, aproveitando a presenza e as propostas de Pierric Mathurin, o axudante lingüístico para este 

curso 2021-22: 

 A illa de Guadalupe: introdución á cultura, a historia e a demografía 

 A historia dos departamentos e territorios de ultramar, a lingua francesa, as linguas rexionais e a 
francofonía 

 As artes: organizar un maratón de charlas relacionado coas artes 

o literatura, pintura, o movemento surrealista en Francia, en España e tamén en Galicia. 

o música: a canción francesa 

o cine francés: grandes éxitos, películas de referencia, Festival de Cannes 

o teatro: teatro clásico, teatro do absurdo. 

 Organizar unha busca do tesouro no recinto con preguntas relacionadas coas 
devanditas charlas arredor das artes.  

 PDI: organizar unha mesa redonda coa participación de Pierric que será o entrevistador do 
alumnado de C1 que vai participar na montaxe e representación da obra de Molière Le malade 
imaginaire. A temática de reflexión sería o parateatro. 

 A gastronomía. Organizar un Masterchef en liña, de gastronomía francesa e das terras de ultramar 

 A xeografía francesa: París e o resto de Francia, a cidade de Lyon e a rexión. A agricultura como 
sector de actividade. 

 Convocar obradoiros de escritura creativa ou lectura teatralizada con premios. 

 Asistir a unha obra de teatro en Streaming. 

 Saídas culturais fóra do centro educativo 

Estas actividades pretenden que o alumnado poida incorporar ao longo da súa aprendizaxe na Escola Oficial 

de Idiomas un abano de contidos culturais que veñen completando e reforzando os contidos presentados nas 

horas de clase. 

Departamento de galego 

Estas actividades son ferramentas importantes para mellorar o nivel de competencia do alumnado de idiomas. 

A aprendizaxe non debe limitarse ao reducido espazo da aula, pois a través de conferencias, charlas, mesas 

redondas, asistencia a obras de teatro, sesións de contacontos, participación en festas e excursións... o 

alumnado pode mellorar a súa comprensión e expresión tanto como nas actividades lectivas, ou máis, pois 

nelas as actividades son de lingua real. Ademais, moitas contribúen á cohesión do grupo, o que fai que logo a 

aprendizaxe na aula sexa máis satisfactoria, pois é máis agradábel asistir ás aulas -e xa que logo aprender- 

nun clima de amizade que cando non existe o mesmo nivel de confianza. Así pois, non deben considerarse un 

simple divertimento de carácter marxinal. 
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Durante este curso, debido á pandemia, o departamento buscará actividades que se poidan desenvolver coas 

debidas garantías sanitarias. 

Ciclo de audiovisual galego Entre xaneiro e maio 

Identidade: faladoiro con Nee Barros Febreiro 

O galego nas redes: charla e/ou obradoiro Marzo  

Escritores lucenses: ruta guiada Maio 

Concerto didáctico sobre instrumentos tradicionais galegos (Tradescola) Por determinar 

 

Departamento de inglés 

Para promocionar a cultura dos países de fala inglesa, durante o presente curso académico o departamento 
poderá organizar algunhas das seguintes actividades culturais se a situación sanitaria o permite: 

 Celebración de festividades en clase 

 Proxeccións 

 Presentacións 

 Club de lectura 

 Concursos 

 Excursións 

Na extensión de Sarria, conmemoraranse ao longo do ano diversas datas salientables como Halloween, 
Nadal, St Patrick's Day, Peace Day e Women's Day, a través de actividades nas aulas físicas ou virtuais.   

Departamento de italiano 

Para o ano académico 2021-22 o departamento de italiano da EOI de Lugo acordou ofrecer ao noso 

alumnado diversas actividades, tratando de ofertalas tanto na quenda de tarde coma na de mañá.  

Queremos complementar o programa ordinario de aulas cunha serie de actividades que poidan permitir ao 

alumnado o contacto con falantes nativos e diversos aspectos socioculturais italianos. Deste xeito, preténdese 

por unha banda, mellorar as capacidades orais e a motivación do alumnado actual, e por outra atraer novo 

alumnado ao estudo da lingua. 

As actividades propostas por parte do departamento de italiano  para o ano académico 2021-22 serán as 

seguintes: 

1º cuadrimestre 
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Napoli: Come Lei non c’è nessuna (Simone Negrin)  

Para as actividades de Nadal, proporase algún tipo de degustación  ou un obradoiro de doces e/ou 

actividades de lingua e tradición. Cos cartos dispoñíbeis comprarase material, ingredientes, agasallos, ou o 

que fixer falta en cada caso. 

Para os meses sucesivos, correspondentes ao exercicio do 2022, cóntase con chegar a realizar a actividade 

descrita a continuación, sempre e cando sexa viábel. Engadir que o departamento contempla a posibilidade 

de saír fóra do recinto escolar para realizar actividades relacionadas coa cultura e a lingua obxecto de estudo. 

No  segundo cuadrimestre a proposta é: 

Atellier di mimo  Fabiana Gastaldello       

En principio, esta é a base de actividades para o 1º e 2º cuadrimestre, aínda que 

non se descarta a posibilidade de incrementar o número de monográficos realizados 

por nativos así como algún concerto ou espectáculo máis, en función das ofertas 

recibidas e posibilidades económicas.  

Por último, sinalar que deixamos aberta a posibilidade de  poder ofertar ao noso alumnado a realización 

dunha viaxe a Italia, sempre e cando se amose o interese e a implicación suficiente por parte do alumnado, 

ademais da dispoñibilidade, ou ben dalgúns dos docentes, ou ben dun organizador externo. Neste caso, o 

profesorado farían un labor de información e coordinación inicial, polo que ficamos abertos a calquera 

posibilidade deste tipo. 

Departamento de portugués 

Estas actividades son ferramentas importantes para mellorar o nivel de competencia do alumnado de idiomas. 

A aprendizaxe non debe limitarse ao reducido espazo da aula, pois a través de conferencias, charlas, mesas 

redondas, asistencia a obras de teatro, sesións de contacontos, participación en festas e excursións... o 

alumnado pode mellorar a súa comprensión e expresión tanto como nas actividades lectivas, ou máis, pois 

nelas as actividades son de lingua real. Ademais, moitas contribúen á cohesión do grupo, o que fai que logo a 

aprendizaxe na aula sexa máis satisfactoria, pois é máis agradábel asistir ás aulas -e xa que logo aprender- 

nun clima de amizade que cando non existe o mesmo nivel de confianza. Así pois, non deben considerarse un 

simple divertimento de carácter marxinal. 

Durante o curso actual, e atendendo ao protocolo Covid poderán realizarse actividades como palestras, 

concertos, viaxes, presentación de libros, roteiros e obradoiros, participación nas actividades da EDLG, 

proxección de filmes, e saídas do centro respectando as distancias interpersoais e favorecendo a realización 

telemática ou das actividades ao aire libre sempre que posible. 

ACTIVIDADES PUNTUAIS 

O departamento participará de forma activa no PDI do centro.   
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Concerto. Para darlle máis visibilidade, o Departamento de Portugués 

realizará o concerto no Vello Cárcere, que conta con máis capacidade que 

as aulas da EOI. 

Decembro 

Viaxe cultural a Chaves para alumnado de portugués o día 27 de novembro.  Novembro 

Coloquio coa comunidade caboverdiana de Burela Xaneiro/febreiro 

Presentación proxecto transfronteirizo Ponte nas Ondas Febreiro/marzo 

Obradoiro en liña de danzas portuguesas coa asociación Pé de Xumbo Marzo/abril 

Viaxe a Portugal Abril 

Presentación de libros Xaneiro a maio 

Proxección de filmes Xaneiro a maio 

 

Programación de dinamización da Biblioteca  

Celebracións 

Como mínimo celebraremos as datas que se citan a continuación, pero tamén contemplamos a posibilidade 

de celebrar outros días, segundo a idoneidade e a situación do momento. 

 

Celebración do Día Europeo das Linguas: 26 de setembro. Difusión nas redes e 

exposición de libros de gramática e vocabulario en todas as linguas da escola.  

Celebración do Día Internacional da Tradución: 30 de setembro. Difusión nas redes e exposición de libros 

traducidos nas diferentes linguas. 
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 Celebración do Día das Escritoras: 18 de outubro. Co motivo do Día das Escritoras, fixemos 
difusión na rede e preparamos unha exposición de libros escritos por mulleres nos distintos 
idiomas da escola.  

 Celebración do día da biblioteca: 24 de outubro. Difusión nas redes. 

Celebración da semana da Alfabetización mediática e informacional (última 
semana de outubro). Difusión nas redes.  

 Mes de novembro: Mes da Ciencia en Galego nas Bibliotecas. Difusión nas redes, exposición e 
relatorio do doutor en ciencias biolóxicas e profesor da USC Juan Luis Fernández Lorenzo. 

 

25 de novembro. Un ano máis colaboraremos coa Casa da Muller para vestir Lugo 
de negro en contra da violencia. Faremos unha homenaxe ás mulleres asasinadas no que vai de 
ano para demostrar a nosa repulsa a esta lacra social. Mensaxe en todas as linguas da escola. 

 

 Día das Persoas con Discapacidade. 3 de decembro. Difusión nas redes e posible relatorio sobre o 
tema por parte dunha persoa invidente. 

 Día dos Dereitos Humanos. 10 de decembro. Difusión nas redes. 

 Día Internacional da Educación (20 de xaneiro) e Día da Non-Violencia (30 de xaneiro). Difusión 
nas redes e exposición conxunta. 

 Dias das Nenas e as Mulleres nas Ciencias. 11 de febreiro. Difusión nas redes, exposición e 
posible relatorio de Ana Quelle Regaldie, investigadora no Centro de Biomedicina Experimental de 
Galicia, da USC. 

 Día Mundial da Radio. 13 de febreiro. Difusión nas redes desta efeméride e do noso Proxecto 
Documental Integrado, que xirará en torno a este tema. 

 Día da Lingua Materna. 21 de febreiro. Difusión nas redes. 
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 Día de Rosalía. 24 de Febreiro. Promoción da actividade proposta pola Asociación de Escritores e 
Escritoras en Lingua Galega.  

 Celebración do Día da Muller. 8 de marzo. Exposición de libros e películas relacionados coa 
temática e concurso sobre unha muller importante na túa vida.  

 Día da Expresión Oral. 20 de marzo. Difusión nas redes e posible concurso de podcasts. 

 Celebración do Día Internacional da Poesía. 21 de marzo. Exposición de libros de poesía.  

 Celebración do Día do Teatro. 27 de marzo. Difusión nas redes e exposición de libros de teatro en 
todas as linguas que se aprenden na EOI. 

 Celebración do Día da Visibilidade Trans. Difusión nas redes e exposición de libros e películas 
sobre este tema. 

 Celebración da Semana do Libro. 18-24 de abril. Presentación de novidades editoriais e posible 
actividade de lectura dramatizada ou en grupo. Posible mercadiño de libros cuxos beneficios irán 
destinados a unha causa benéfica. 

 Celebración do Día Mundial da Liberdade de Prensa. 3 de maio. Difusión nas redes. 

 Celebración da Semana das Letras Galegas 2022. 16-22 de maio. Exposición de libros entre 
outras actividades e difusión nas redes. 

Concursos 

 Concurso de Microrrelatos Arrepiantes IV: Do 4 de outubro ao 1 de novembro. 
Entrega de premios o venres 12 de novembro.  

 Concurso de Cancións de Inverno II: finais de novembro e mes de decembro. 

 Concurso sobre a Muller da túa Vida: para conmemorar a Día da Muller, no mes de marzo. 

 Ginkana Cultural na Biblioteca. Data por determinar. 

 Concurso de Podcasts para o Día da Expresión Oral. Mes de marzo. 

 Concurso Cita a Cegas. Data por determinar. 

 Calquera outro que puidese xurdir. 

Relatorios  

 Juan Luis Fernández Lorenzo: Plantas por un tubo / Test-tube garden. 

 Relatorio sobre a discapacidade visual. 

 Relatorio de Ana Quelle Regaldie, investigadora no Centro de Biomedicina Experimental de 
Galicia, da USC. 
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 Calquera outro que puidese xurdir. 

Obradoiros 

Este ano consideramos a posibilidade de organizar  algún obradoiro de radio impartido por un ou unha 

profesional do mundo radiofónico, xa que o noso PDI xirará en torno a este tema. Se non é posible debido ás 

medidas do protocolo contra a COVID-19 barallamos facelo en liña ou facer unha charla ou relatorio sobre o 

tema. 

Exposicións  

No andel da entrada se farán exposicións de libros relacionados coas distintas 

conmemoracións ao longo do curso. Ademais, estarán expostas obras de autores e autoras de actualidade ou 

que son noticia por algún motivo: aniversario, falecemento, publicación de nova obra, etc. Esporadicamente, 

tamén empregaremos a mesa do fondo da biblioteca para facer exposicións do último material fichado ou de 

material doutras temáticas. 

Roteiros 

Se a situación sanitaria o permite, poderíase organizar algún roteiro ao longo do curso. 

Actividades colaborativas 

Escritura colaborativa. Retomaremos esta actividade poñendo a disposición do alumnado un Padlet en branco 

en cada idioma, onde poderán redactar de forma colaborativa unha historia que se publicará no blog a final de 

curso e se incluirá nos fondos da biblioteca. Continuamos a de anos anteriores. 

 

Dentro destes epígrafes poderanse realizar outras actividades que vaian xurdindo sobre a marcha. 
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Organización, funcionamento e horario da biblioteca 

A organización e o funcionamento da biblioteca está coordinada por Angelina Gema Fernández Bermúdez, 

que conta co apoio dun equipo, tal como se regula nas instrucións do 2 de setembro deste ano. Trátase de 

quince persoas (profesorado) que se encargan tanto de atender ao público, facendo préstamos e recollendo 

devolucións, de fichar os libros no catálogo da biblioteca como da dinamización da biblioteca.  

O préstamo funciona co programa Meiga desde o curso académico 2012-2013. Este curso está previsto o 

cambio a Koha. Para a súa posta en marcha, o equipo de catalogación da biblioteca, a responsable e mais a 

vicedirección traballarán da man do persoal da empresa. Está previsto realizar este proceso de migración no 

mes de decembro. De momento, as solicitudes dos libros e os préstamos son presenciais na biblioteca, aínda 

que é posible a reserva de libros a través do catálogo en liña. 

Ademais do alumnado oficial, tamén teñen dereito a facer uso da biblioteca alumnado doutras modalidades 

como os cursos Celga, CALC e That’s English e máis o antigo alumnado. Pódense levar tres libros ou DVD 

por un tempo máximo de quince días renovables.  

Existe un correo electrónico á disposición do alumnado para contactar co equipo da biblioteca: 

eoi.lugo.biblioteca@edu.xunta.gal. Durante este curso faremos as seguintes melloras: 

 Dar maior visibilidade ás novidades e á posibilidade de reservar libros en liña. 

 Promover o uso da biblioteca dentro da escola e levar a cabo pequenas sesións de formación de 
usuarios. 

O horario de apertura para o curso 2021-22  é como segue: 
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