
 

MARATÓN DAS LETRAS 2020-2021 

1ª Etapa: novembro 2020 

Implícate coas palabras 

Elixe unha palabra que che pareza interesante,  por fermosa, por rara… faina 

vis ible con un debuxo, unha foto…  entrega o resultado á profesora implicada 

ou no enderezo edlgieschapela@gmail.com   asunto palabra ilustrada.  

Persoas implicadas coa lingua 

2ª Etapa: decembro 2020 

Implícate e escribe 

Inventa unha historia e escribe un haiku, un relato curto, pode ir ilustrado. Entrégao á 

pro fes or a  imp l ic ad a ou  n o end er ezo  ed l g ies ch ape l a @g ma i l. co m                 

asunto relato curto 

Implícate coas emocións 

Crea unha postal  na que compartas  o que sentes,  o que pensas,  o que desexas,  

o que esperas…  Entrega o resultado   á profesora implicada ou no enderezo 

edlgieschapela@gmail.com asunto postal  

Implícate coa música 

Interpreta un tema musical orixinal ou unha vers ión, grava un audio ou un  

videoclip.  Entrega o resultado á profesora implicada ou no enderezo  

edlgieschapela@gmail.com asunto música  

3ª Etapa: xaneiro 2021 

4ª Etapa: febereiro 2021 

Implícate coa toponímia  

Indaga os  nomes de lugar da contorna e  o seu s ignificado preguntando aos  

maiores  da veciñanza. Entrega o resultado á profesora implicada ou no enderezo 

edlgieschapela@gmail.com asunto toponímia  

Implícate coa historia 

Pescuda na historia vivida polos  maiores  da familia ou da veciñanza presenta 

o resultado escrito ou gravado. Entrega o resultado á profesora implicada ou no 

enderezo edlgieschapela@gmail.com asunto historia  

Implícate co refraneiro  

Pregunta aos  maiores  do lugar polos  ditos e refráns que recorden. Entrega o 

resultado á profesora implicada ou no enderezo edlgieschapela@gmail.com 

asunto refráns  

Implícate coas palabras esquecidas 

Invest iga na veciñanza esas  palabras  que esmorecen na memoria.  Entrega o 

resultado á profesora implicada ou no enderezo edlgieschapela@gmail.com 

asunto palabras esquecidas  

 

Entregar 30/11/20 

Elección na aula  na  

1ªsemana de decembro 

 

                   Equipo Dinamización da Lingua Galega do IES Chapela.                                                                        

En colaboración cos  Departamentos Didácticos. 

Entregar 30/11/20 

Elección na aula  na  

1ªsemana de decembro 

 

GRAN FINAL no mes de 

ABRIL 

Entrega na  

festa das 

letras 

MES DE MAIO 

 

Entregar 21/12/20 

Elección na aula  na  

2ªsemana de xaneiro 

 

 

PREMIOS 

 

Entregar 31/01/21 

Elección na aula  na  

1ªsemana de febreiro 

 

 

 

Entregar 28/02/21 

Elección na aula  na  

1ªsemana de marzo 

 


