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11. Medidas que pensan tomarse para difundir o proxecto entre o alumnado, as 

familias e a comunidade, para fomentar a súa participación e o aproveitamento

1. Xustificación do proxecto a partir da situación sociolingüística do Centro.

No IES As Bizocas temos neste curso 2011-2012 un total de 162 rapazas e

rapaces matriculados. Para un centro tan pequeno a realidade sociolingüística do noso 

estudantado parécenos certamente preocupante. Cada vez son menos os estudantes 

que teñen como lingua habitual a lingua galega, sendo esta unha situación que se 

evidencia en todas as capas sociais e idades dos residentes no Grove.

O rexeitamento da lingua agrávase ao ser o noso, un dos concellos máis turísticos de 

toda Galicia. Realidade que condiciona un posicionamento lingüístico moitas veces 

contrario ao galego, ao entenderse que é unha lingua minoritaria, non apta para 

achegarse ao visitante (unha das principais fontes de ingresos municipais) facendo así 

que a mocidade do centro teña fortes, grandes e graves prexuízos cara á nosa lingua.

Aproveitando as circunstancias, positivas e negativas, que nos rodean tentaremos influír 

nos nosos alumnos e alumnas para que sexan eles os que traballen na normalización da 

situación da nosa lingua no seu concello. Trátase de educar falantes conscientes e 

comprometidos, dispostos a actuar para mudar as cousas.

O proxecto que aquí se presenta (Dálle á lingua!)  parte dunha realidade educativa que 

camiña ao par dos outros centros educativos do concello. Deste xeito, os nosos alumnos 

e alumnas desenvolverán o seu labor normalizador coa colaboración do Técnico de 

normalización lingüística do Concello do Grove e coa Concellería de Educación entre 

outras.
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O que se pretende, é achegar as propostas descritas neste proxecto a todos os 

estudantes de primaria e secundaria do Grove, recorrendo para isto ás coordinadoras e 

coordinadores dos EDLG dos distintos centros educativos.

Nos cursos pasados organizáronse distintas actividades aplaudidas pola comunidade 

educativa e os medios de comunicación. Campaña buscando o Xabaindulto (a non 

redución no horario de emisión do programa infantil do Xabarín Club), safari fotográfico 

á caza da barbaridade lingüística na vila do Grove, recente publicación e presentación do 

Dicionario dos alcumes do Grove. As nosas chatas...

Tendo esta base da que partir organizaranse e difundiranse no curso 2011-2012 unha 

serie de actividades dirixidas a toda a comunidade educativa, de maneira que se logre o 

traballo conxunto de todas as persoas que traballando no eido da dinamización 

lingüística desenvolvan a súa actividade no concello grovense.

2. Obxectivos do proxecto Dálle á lingua!

a)  Consolidar actitudes favorables cara a lingua galega na mocidade do 

concello do Grove.

b) Valorar a lingua galega como unha realidade útil á hora de interactuar co 

medio social e económico da contorna.

c) Organizar os esforzos lingüísticos e educativos dos seis centros educativos 

(de primaria e secundaria) existentes no concello.

d) Interactuar e achegar a lingua á realidade cultural, social e económica dos 

veciños do concello, facendo que toda a comunidade colabore na defensa e 

valoración da lingua galega.

e) Incidir na consideración da lingua galega como ferramenta útil e eficaz máis 

alá do ámbito escolar.
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f) Fomentar o espírito crítico e a participación cidadá.

g) Incidir na realidade lingüística do concello, evidenciando carencias e 

procurando unha implicación consciente na recuperación da lingua galega.

h) Fomentar o traballo e o esforzo conxunto entre alumnado, profesorado, 

centros de ensino e Concello do Grove.

i) Establecer un método de traballo que se poida consolidar en cursos 

sucesivos, facendo fincapé no traballo coordinado de todos os centros 

educativos instalados no concello. De maneira que se poidan discutir as 

liñas e actividades a levar a cabo, non descartando en ningún momento a 

posibilidade de ampliar a plataforma existente a outros concellos da 

contorna.

j) Fomentar o traballo interdisciplinar.

3. Profesorado implicado

 Natividad Jesús Diéguez Pardo

Coordiadora do EDLG, do Proxecto Dálle á Lingua  e profesora de Lingua galega e 

literatura 

 Patricia Arias Chachero

Xefa de estudos do IES As Bizocas e profesora de Lingua e Literatura Galega

 Nieves Pena Pazos

Directora do IES As Bizocas e profesora de Lingua castelá e literatura

 Paula González

Secretaria do IES As Bizocas e profesora de francés

 Silvia Collazo García

Profesora da Ciencias Sociais
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 Vanessa Van Cleve

Lectora de inglés procedente de Estados Unidos

 Carme Picallo Ogando

Profesora de Lingua galega e literatura

 Cecilia Martínez Iglesias

Profesora de Música, directora da Orquesta Orff do IES As Bizocas e coordinadora das 

actividades extraescolares.

 Susana Corbal Vidal

Profesora de francés e inglés

 María José Besteiro Boudón

Profesora de Inglés

4. Contidos do proxecto  Dálle á  lingua!

Todos  os  contidos  deste  proxecto  están  vinculados  entre  si,  de  maneira  que  os 

conceptos aquí sinalados levaranse a cabo mediante estratexias e habilidades coa fin de 

acadar  os  obxectivos  do  proxecto pero non  só  nos  reduciremos  á  realización  de 

determinadas actividades senón a como estas se levan a cabo, é dicir, á interacción persoal-

afectiva  que  se  produce  no  desenvolvemento  de  cada  actividade  (actitudes,  valores  e 

normas).

- Dinamización lingüística nos complexos hoteleiros do concello.

- Talasonimia

- Plurilungüismo:  galego  -  inglés,  galego  –  catalán  e  galego-  castelán  e 

galego-chinés

- Prexuízos lingüísticos: tratalos e desbotalos
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- Dinamización  lingüística  dos  folletos  e  das  páxinas  web  turísticas  do 

concello entre outros.

5. Metodoloxía xeral do proxecto Dálle á lingua!

Con este proxecto aplicarase unha metodoloxía que vai permitir que se faga realidade 

e  non  quede  nun  simple  papel.  Para  iso  levarase  a  cabo  unha  metodoloxía 

significativa baseada nun enfoque construtivista, é dicir, o alumnado do centro  partirá 

a súa propia realidade lingüística (castelán-falantes con fortes prexuízos) e a partir 

dela,  e  mediante  diferentes  actividades,  comprenderá  e  valorará  da  realidade 

lingüística  da  zona  e  a  superará  os  prexuízos  que  ten  cara  ao  galego  en 

determinados contextos e con determinadas persoas. O profesorado colaborador será 

un  intermediario  entre  a  situación  sociolingüística  e  o  alumnado,  presentará  as 

actividades pero será este último o que as leve a cabo en todo momento e aprecie así 

a súa lingua e a súa variante dialectal.

6. Actividades de Dálle á  lingua!

Todas as actividades que aquí se presentan forman parte do proxecto Dálle á lingua e 

foron creadas para tal fin, de maneira que todas son complementarias xa que todas 

teñen como finalidade o fomento na lingua dentro e fóra do noso Centro.

6.1. Reláxate co galego.

Esta actividade recibe este nome xa que está moi relacionada con relaxación 

que pode un ter nun hotel como é o Hotel Louxo da Toxa.
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O alumnado do centro indagou pola rede e descubriu un documento no cal se 

cita que os traballadores do hotel non se deben dirixir en galego aos clientes. 

Investigarán  este  caso  directamente  e  poranse  en  contacto  co  hotel  para 

proporlle o uso da nosa lingua nun complexo hoteleiro de referencia en todo 

Galicia e estranxeiro.

Con esta actividade búscase:

- A igualdade entres as nosas lingua oficiais.

- A eliminación de prexuízos lingüísticos.

Temporalización: levarase a cabo no primeiro trimestre do curso e dependo da 

resposta do/s Hotel/hoteis poderá prolongarse todo o curso.

6.2. Praias con lingua

Na paxina web de Turismo do Grove existen folletos informativos das súas 

praias pero están en castelán. O alumnado coa colaboración dos profesorado 

das  linguas  e  de  plástica,  traducirá  e  redactará  un  folleto  so  as  praias  do 

concello xunto cunha fotografía propia deles. 

Unha vez rematado proporase a súa impresión ao Concello en galego, inglés e 

francés.

Con esta actividade búscase:

- Eliminar prexuízos lingüísticos.

- Normalizar unha zona turística importante de Galicia.

Temporalización:  esta  actividade  desenvolverase  no  segundo  trimestre. 

Consideramos que este é a mellor época xa que o tempo cómpre para facer as 

traducións e imprimir o material para telo listo para o verán de 2012.

6.3. O mar tamén ten lingua
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Esta actividade recibe este nome xa que traballaremos a talasonimia da zona. 

Nesta vida todo ten un nome, e no mar, como na terra, todo ten nome pero a 

diferenza desta é que non hai nada escrito; non hai documentos que nomeen 

as zonas do mar como si ocorre coa terra. Estes nomes só están na cabeza e 

na sabedoría dos mariñeiros ou da xente que anda na praia traballando.

Así  pois,  os departamentos  de lingua galega e de CCSS traballará co seu 

alumnado os nomes do mar. O traballo farase mediante unha ficha elaborada 

polo  profesorado  colaborador  na  cal  se  visualizará  un  mapa  do  litoral  do 

concello. O alumnado levará esta ficha para a casa alí preguntará aos maiores 

que  nomes reciben  os  terreos  do  mar,  os  nomes das  marcas  que  sinalan 

puntos debaixo da auga, así como os cons etc.

Co material reunido elaborarase no terceiro trimestre un libro (ou unha revista – 

folleto se o material reunido non fose demasiado) maquetado, deseñado e 

elaborado no centro. Buscamos que na edición do libro colaboren docentes e 

discentes, participando activamente os estudantes que así o desexen, no 

proceso de teclear, maquetar, escanear fotografías...

Chegado o caso pódeselle propoñer á Consellería do Mar a súa publicación 

ou a colaboración na edición.

Para que esta actividade teña unha maior repercusión e fique para sempre na 

memoria do alumnado buscarase a posibilidade de alugar unha embarcación e 

convidar os familiares dos alumnos que participaron. Deste xeito explicaranlles 

os nomes das zonas directamente sobre elas.

Con esta actividade preténdense fomentar o diálogo interxeneracional, 

procurando que os nosos alumnos e alumnas reflexionen a propósito da figura 

do mariñeiro/a partindo das persoas maiores coas que conviven a diario. 
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Búscase loxicamente que a reflexión se faga desde unha óptica lingüística 

favorable á lingua galega. Os docentes aproveitaran a conxuntura para 

favorecer a reflexión a respecto da perda lingüística experimentada nos últimos 

anos.

Con todo, e de xurdir dúbidas, o alumnado aconsellarase co especialista e 

investigador dos nomes do mar da Ría de Vigo Xosé Lois Vilar Pedreira.

O profesorado implicado na actividade comprométese a:

− Realizar un traballo contrastado e ben documentado

− Coidar a redacción dos traballos dos alumnos

− Fomentar o uso da lingua galega entre todo o alumnado implicado

Con esta actividade búscase:

− Recuperar os nomes do mar para amosarlle aos nosos alumnos o papel da 

talasonimia no seu concello

− Concienciar ás estudantes e aos estudantes da perda lingüística 

interxeracional

− Facer un traballo de campo nunca realizado nesta zona.

− Fomentar o esvaecemento de todo tipo de prexuízos lingüísticos

Temporalización: como é a nosa tarefa máis longa, cremos necesario comezar 

esta actividade no mes de novembro e por ser a máis complexa abarcará todo 

o curso: colaboración das familias, selección do material, elaboración do 

folleto/libro…

6.4. Intercambio con lingua Galinglish, Galcat e Galcast

Esta actividade está deseñada para manter contacto con outros estudantes de 

lingua galega pero fóra de Galicia. O alumnado de 1º da ESO redactará unha 

carta para os estudantes do I.E. Vicente Cañada Blanch de Londres, para os 
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do IES Margarida Xirgu de Hospitalet de Llobregat e para os do IES Santiago 

Apóstolo de Buenos Aires.  Despois da presentación postal  colaborarán nas 

súas actividades como no Dicionario Galinglish ou non blog e na páxina web 

do estudantes cataláns.

Non  só  terán  relación  a  través  de  carta,  senón  que  deberán  sacar  unha 

fotografía  da zona do Grove que máis lle guste ou que teña un significado 

especial  para  eles,  é  dicir,  deben promocionar  o  seu concello  a  través  da 

imaxe.

De  ser  posible,  farase  un  encontro  con  todos  ou  con  algún  dos  centros 

implicados pero de seguro que faremos video-conferencias a través de Skype 

co alumnado integrado no proxecto Abalar.

Con esta  actividade preténdese que o alumnado  perda os fortes  prexuízos 

sobre a súa propia lingua e que se decate que non só lle interesa a galegos, 

senón que a estudan mozos e mozas de moi lonxe.

Con esta actividade búscase:

- Coñecer outras realidades lingüísticas.

- Eliminar os prexuízos e valorar a lingua como o fan estudantes 

estranxeiros.

- Concienciar o alumnado de que a nosa lingua tamén é válida fóra 

das nosas fronteiras.

Temporalización: comezaremos coas cartas de presentación no mes de 

novembro  e  manteremos  contacto  cos  centro  durante  todo  o  curso, 

facendo  fincapé  no  Nadal,  no  mes  do  amor,  Letras  galegas…  para 

presentarlles e animalos a que participen nas nosas actividades aínda 

que sexa na distancia.
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6.5. Amor con lingua

No  mes  de  febreiro,  conmemorando  o  día  do  amor,  levarase  a  cabo  un 

concurso de amor á nosa lingua. Consistirán na realización dunha redacción, 

poema, vídeo ou canción co simple requisito que ten que ser en positivo, é 

dicir, o que se exprese debe ser bo para o galego. Pódese facer referencia a 

épocas históricas pasadas ou a un futuro coa finalidade de desbotar prexuízos 

lingüísticos.

Con esta actividade búscase:

- Botar abaixo os prexuízos lingüísticos

- Achegar a nosa lingua ás novas tecnoloxías (co poema ou canción gañadora 

farase un vídeo relacionado co tema tratado)

Temporalización  :   presentarase esta actividade a finais de xaneiro. O prazo de 

presentación para o consurso rematará o 12 de febreiro. A partir dese día e 

durante  un  mes,  os  traballos  participantes  estarán expostos  na  entrada do 

Centro.

6.6. Coffee with lingua

Trala observación das cartas de prezos da nova cafetería do centro, están só 

en castelán, o alumnado traducirá os produtos e fará cartaces para ofrecerllo 

aos responsables do establecemento.

Con esta actividade búscase:

- A normalización das horas de lecer do alumnado no centro.

- Desbotar prexuízos.

Temporalización: finais de outubro. Será unha da primeiras actividades para 

que así teña repercusión na comunidade educativa desde canto antes.

6.7. A lingua na China
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Debido a que a comunidade chinesa pouco a pouco vai formando parte da 

nosa vila e da nosa realidade social,  o departamento de linguas xunto coa 

colaboración do alumnado chinés do centro producirá un vídeo sobre o léxico 

relacionado co ensino e cos estudos. Este vídeo colgarase na nosa páxina web 

e difundirase para que boten man del todos os centro co alumnado chinés de 

nova incorporación.

Con esta actividade búscase:

- Achegar o galego ás novas tecnoloxías.

- Ser conscientes de que o alumnado de fóra tamén ten interese pola nosa 

lingua.

Temporalización: levarase a cabo entre decembro e xaneiro, como agasallo de 

Nadal e difundirase a través da páxina web para que ao longo do curso sexa 

utilizada por outros centros de Galicia.

6.8. As chatas: difusión e novos alcumes.

Trala elaboración e edición do Dicionario de alcumes do Grove: As nosas 

chatas;  houbo  moitos  alumnos  que  se  fixeron  con  máis  nomes  e  cos 

correspondentes  significados.  Deste  xeito,  pretenderase  incorporar  estes 

novos  alcumes  da  zona  e  darlle  difusión  na  páxina  web  do  centro  e  nas 

librerías nas que xa está á venda.

Temporalización  :   será nos meses de marzo e abril cando se revise todas as 

novas chatas e as modificacións que apareceron desde o comezo do curso e 

incorporalas na páxina web.

6.9. Semana cultural do Grove
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Insistindo na importancia de que os nosos estudantes valoren e respecten a súa 

realidade física e lingüística máis inmediata, organizárase nas instalacións do centro, 

unha semana cultural de portas abertas, onde poderán participar todas aquelas persoas 

que o consideren oportuno.

O programa de actividades chegará a todos os fogares a través dos nosos alumnos, aos 

que se lles proporcionarán fotocopias do mesmo.

Algunhas propostas de actividades (a estas alturas do ano dificilmente concretables) serían:

Unha charla de Luís Rei sobre Ramón Cabanillas para o alumnado de 4º da ESO e a 

actuación de Iago Fontoira, exalumno do Centro e rapeiro en galego. Actuación da 

Orquestra Orff da IES As Bizocas, coa interpretación de pezas galegas entre outras.

Tamén esperamos a visita do especialista en talasonimia, Xosé Lois Vilar Pedreira o cal nos 

contará como realizou o seu traballo de investigación dos nomes do mar ao igual que farán 

os nosos alumnos.

Outros invitados para conferencias e charlas (aínda non confirmadas por ser principio de 

curso) son a de Isaac Alonso Estravís, sobre a lexicoloxía e a realización de dicionarios, a de 

Antón Mascato (editor e escritor do Grove), Mª Carmo Enríquez Salido, autora do libro O 

léxico de O Grove ou Luz Fandiño, poetisa e colaboradora do Diario Cultural da Radio 

Galega .

 Todas as actividades gravaranse nun DVD; facilitándolles ao final do curso aos alumnos e

profesores que así o desexen unha copia do mesmo.

Temporalización: será a semana do 16 ao 21 de maio coa celebración do día da Letras 

Galegas.

7. Utilización de recursos e materiais existentes.

Os principais recursos no traballo que pretendemos desenvolver serán humanos. Para iso
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buscarase a colaboración da maior cantidade posible de docentes. Ademais dos sinalados 

no comezo do proxecto o EDLG buscará a colaboración dos profesores doutros centros, 

tanto como da zona como dos IES dos intercambios.

Por suposto tentarase que parte do traballo de edición, gravación e maquetación o fagan de

maneira voluntaria, os propios estudantes sendo a última hora eles os encargados de axudar

ao profesoras neste tipo de tarefas.

Ademais para a realización das actividades expostas utilizarase o material informático 

existente no centro, fundamentalmente ordenadores, canón e cámaras de fotografía dixital. 

Todos eles serán utilizados para redactar, buscar información e maquetar os traballos 

anteriormente descritos.

Ao contarmos co Concello do Grove para a realización destas actividades poderemos 

ademais dispoñer de medio de transporte gratuíto (o tren turístico) para desprazar aos 

rapaces aos distintos lugares da península que mereza a pena coñecer ou retratar.

A Semana Cultural levarase a cabo no propio centro, para o cal será preciso dispoñer de

espazos comúns como corredores, aula de informática, biblioteca e polideportivo.

8. A colaboración con institucións e outros centros educativos

Como xa se describiu o proxecto levarase a cabo en estreita colaboración coa Concellaría 

de Cultura, de Turismo e do Mar, coa concelleira de Educación, Laura Besada  e co Técnico 

Municipal de Normalización Lingüística (Arximiro Cabadelas Conde) do Concello do Grove. 

Ademais propoñeranse as diferentes actividades aos ENLG dos centro de primaria e 

secundaria do Concello.

9. O plan de avaliación

En principio semella difícil avaliar os resultados obtidos. Buscarase que as actividades
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descritas cheguen á maior cantidade posible de xente, non só a estudantes senón tamén a

familiares e veciños. Buscando a complicidade de todas e cada unha das persoas 

interesadas en participar dunha ou outra maneira.

O grao de implicación do estudantado e do profesorado será un bo indicador do éxito

alcanzado aínda así, a avaliación do deste proxecto terá varias fases:

9.1   Avaliación xeral: para esta avaliación  terase en conta o nivel de 

consecución dos obxectivos establecidos, a implicación do profesorado, do 

alumnado e do PAS.

9.2   Avaliación pedagóxica e sociolingüística: preténdese aquí avaliar a 

utilidade dos recursos utilizados e elaborados para tal fin. Esta avaliación 

non só a fará o alumnado do noso centro senón que tamén se terá en conta 

a utilidade pedagóxica do proxecto noutros centro de ensino. En cando á 

avaliación sociolingüística obterase a través da difusión de todo o material 

elaborado (DVDs, folletos, páxina web…) e da repercusión que teña o 

proxecto no Concello.

9.3 Avaliación de formación: esta avaliación irá da man do profesorado 

implicado xa que será o encargado de avaliar todo o proceso de formación 

a través dun cuestionario.

10. As necesidades de formación do profesorado para a óptima execución do 

proxecto

O profesorado implicado aceptaría de boa gana formación na coordinación de grupos de

traballo e no discurso extra-docente. Ademais sería importante poder ampliar os 

coñecementos e destrezas relacionados coas novas tecnoloxías (edición de DVD, 

maquetación de publicacións...). Os membros do ENDL agradecerían moi especialmente a 
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formación en animación lingüística e en estratexias para abordar a situación nos centros de 

ensino.

11.Medidas que pensan tomarse para difundir o proxecto entre o alumnado, 

as familias e a comunidade, para fomentar a súa participación e o 

aproveitamento

A medida que o material vaia estando listo irémolo presentando ante os medios de

comunicación a través de roldas de prensa. Para iso buscarase a implicación do alumnado,

especialmente dos estudantes máis maiores. Que sexan eles os que redacten

notas de prensa e as envíen por correo electrónico. Ademais serán os propios estudantes os

encargados de responder as preguntas dos xornalistas e de expoñer ante eles o seu 

traballo.

Ademais os concursos e as actividades divulgativas daranse a coñecer aos outros centros 

educativos do Concello e poderán acudir ao noso IES para visitalas e/ou participar.

Con todo, como cremos que as familias deben estar implicadas en todo canto se faga no 

Centro,  o  alumnado  levará  unha  carta  (redactada  por  eles)  á  casa  para  informar  das 

actividades e así implicar ás familias.
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