
Proxecto de Innovación en Normalización Lingüística 

Antes do 30 de xuño 2008: elaboración dunha Memoria das actividades levadas a cabo que se enviará á Dirección 
Xeral co visto e prace da dirección do Centro. Ademais incluirase na Memoria Final de Curso e remitirase a 
Inspección. 

Blog da Biblioteca do IES Chapela-Comentarios en galego sobre libros ou películas. OBXECTIVO: 10 POSTS MÍNIMO 

1. Indicar cantas décimas subirá a nota (motivación) 
2. Escoller libro (Seminario Galego, Equipo de Biblioteca... Existe un Grupo de Traballo coordinado por Alicia.) 
3. Elaboración do comentario NO CADERNO en galego por parte do/a alumno/a: sinopse, personaxes, opinión 

persoal. Recomendas este libro?. Non máis de 20 liñas. 
4. Presentación caderno ao profesor/a de Galego. Cualificación traballo.  
5. Pasar comentario a ordenador na Aula de Informática (o fai o alumnado). Escoller imaxes que teñan que ver. 

Supervisión: Coordinador TIC 
6. Corrección ortográfica (Coordinador ENL). 
7. Publicación en blog de texto e imaxes (Coordinador TIC) 

Blog de Tecnoloxías (OBXECTIVO: 5 POSTS MÍNIMO) 

1. Corrección ortográfica dos proxectos de alumnos e alumnas (non máis de 20 liñas): Coordinador ENL 
2. Publicación en blog de Tecnoloxías: Alumnos/as de 4º ESO baixo a supervisión do Coordinador TIC. 

Proxecto Podcast (Falangullo). OBXECTIVO: 4 FALANGULLOS MÍNIMO 

Para profesoras e profesores interesadas no Proxecto Podcast. Obxectivos e 
actividades. 

Para alumnos/as de 4º ESO, de Bacharelato e de Ciclos que destacan polas súas habilidades lectoras e escritas ou 
que se mostren motivados comprometidos con esta proposta. 

1. Motivar os alumnos sobre os falangullos, que servirán para mellorar as súas competencias lectoras e terán o 
seu peso na cualificación final (indicar cantas décimas subirá a nota). 

2. Repartir en clase a folla na que se explica o proceso ao alumnado. Tan pronto como teñamos voluntarios 
(insistir en que é un tema que ten que ver coa Lingua Galega e coas Novas Tecnoloxías), propoñerlles o 
tema. 

3. Elaboración, por parte do alumnado, a titulo individual ou en grupo dun guión escrito no seu caderno sobre 
o tema escollido e coa supervisión do profesorado. A duración ao ser lido non poderá exceder de 5 minutos 
(duración máxima do mp3), se ben se poderán realizar cortes, capítulos ou feeds. 

4. Os guións debería estar finalizados na última semana de xaneiro. 
5. A principios de febreiro o alumnado participante pasará os textos escritos a ordenador (Aulas de 

Informática). O arquivo de Word será corrixido polo Coordinador do ENL (José Luis Grande). 
6. Para finais de febreiro teranse as primeiras gravacións en mp3 (Coordinador TIC: Marcelino Veiguela). 

Previamente realizaranse ensaios de vocalización e de velocidade lectora (José Luis Grande). 
7. Na segunda semana de marzo terase o podcast final (Miguel Pérez, Marcelino Veiguela), incluíndo: arquivos 

mp3, fondos musicais, páxina web coa transcrición do texto e as imaxes escollidas. 
8. A mediados de maio, finalizarase o proxecto podcast coa presentación dos falangullos elaborados e a 

publicación destes en foros relevantes relacionados con podcast para ou ensino (Marcelino Veiguela). 
9. O obxectivo é crear 4 falangullos, un por cada nivel de ensino impartido no IES Chapela (ESO, Bacharelato, 

Ciclos,Garantía Social). 



Para alumnas e alumnos interesados no Proxecto Podcast. Obxectivos e 
actividades. 

Para máis información: Marcelino Veiguela (Secretario do IES Chapela) 

1. Falangullo ou podcast: páxina web na que podedes publicar arquivos mp3 coa vosa voz, falando dun tema 
que vos interese (un debate), lendo un texto elaborado por vós, presentado un tema musical...Este curso 
ímolo facer en galego, xa que será parte dun proxecto que intenta fomentar a nosa lingua e que a usedes 
sen complexos de ningún tipo. 

2. ¿Queredes ver que é un podcast ou falangullo?. Visita  

http://podgalego.org/ 

3. Escoita a música (é libre, pódela baixar cando queiras), os poemas, a lectura de textos...¡Váis a facer case o 
mesmo, imaxinar o ben que quedaredes diante dos amigos!. 

4. O proceso é o seguinte: 
1- Nestes primeiros días de xaneiro, facer saber á túa profesora ou profesor de Galego que queres participar. 

2- Proporémosche uns temas (autor do Día das Letras Galegas, actualidade, temas transversais, Chapela e o 
seu ámbito, La Batalla de Rande...) 

3- Para finais de xaneiro, terás que ter elaborado un guión no teu caderno que ao ser lido (practica na casa) 
non supere os 5 minutos. Se supera, faremos cortes ou capítulos, non te preocupes.  Ao mesmo tempo pensa 
e anota as imaxes que acompañarán e o fondo musical á túa voz. 

4- Presenta o guión ao profesor de Galego para que tome nota e o corrixa. 

5- Faremos, uns ensaios de vocalización e da túa velocidade lectora 

6- Para finais de febreiro, empezaremos coas gravacións, inclusión dos vosos fondos musicais e xeración dos 
mp3 

7- Principios de marzo: crearemos os podcast (páxinas web cos teus mp3, as túas imaxes, a túa música, os 
teus textos en Word...). 

8-Dende o primeiro momento contaredes coa axuda de todo o profesorado (de Lingua Galega, de 
Informática,...), que participe no proxecto. 

9-Este traballo necesita que esteades motivados e con ganas: o guión teredes que facelo na casa e as 
gravacións é posible que as fagamos en recreos ou collendo horas de clase. Por iso contará para a vosa nota 
final, polo esforzo que vos pedimos. 

 

 

 

http://podgalego.org/


Proxecto Webquest, OBXECTIVO: 2 WEBQUEST OU MINIQUEST MÍNIMO 

Estas páxinas web de busca guiada en galego serán elaboradas polo Seminario Permanente Webs Dinámicas do IES 
Chapela (Coordinador: Marcelino Veiguela), coa ferramenta on-line phpWebquest posta a disposición pola 
Consellería. En maio serán postas a disposición da comunidade escolar na páxina web do Instituto. 

Videoconferencia Día das Letras Galegas 

1. - Xaneiro 2008: Poñerse en contacto cos Colexios adscritos se queren participar nunha sesión de videoconferencia 
de 40 minutos na que profesoras, profesores, alumnas e alumnos de sexto falen, debatan, lean obras ou traballos, 
resolvan en grupo unidades didácticas, sobre o autor seleccionado no Día das Letras Galegas 2008. Deberemos 
contar co visto e prace das direccións dos centros (requisito esixido pola Consellería) 

2. -Todos os recursos de hardware e de software en cada centro, serán preparados ou instalados, polo Coordinador 
TIC do IES Chapela (Marcelino Veiguela). 

3. - A partir de febreiro os grupos participantes elaborarán os guións, coa supervisión do profesorado de galego dos 
centros e das coordinadoras ou coordinadores dous ENL. Deberá quedar claro o que vai expoñer cada alumno e 
cando o fará. Será necesario realizar uns ensaios previos en clase (vocalización, velocidad lectora, termos nos que 
teñen dificultade..). 

4. - Os guións serán pasados a formato electrónico, para ser colgados na web do proxecto. 

5. - Para abril 2008, os coordinadores dos ENL poríanse de acordo na data da videoconferencia. O Coordinador TIC 
do IES Chapela desprazarase aos colexios para instruír o persoal no manexo do software Skype e das cámaras web, 
así como para realizar as últimas comprobacións de hardware. 

6. - A principios de maio realizarase a actividade. 

 


