
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POLO EDNL DO IES DO 
CAMIÑO DE PALAS DE REI PARA A POTENCIACIÓN DO USO DA LINGUA 
GALEGA (Curso 2022-2023).  

 

1.- Composición do Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística 

Representantes do profesorado: 

- Cristina Eiras López 

- Carlos Bello Stout 

- Fernando García Penas 

- Xoana Domínguez  Sousa 

- María Carmen Rodríguez Arias 

Coordinadora: María Carmen Rodríguez Arias 

Representante do persoal non docente: Yoryina Vázquez Aúde 

Representantes do alumnado: 

- Adrián Bargados López (3º ESO)  

- Ludmila Barrios Muñoz (3º ESO) 

- Alexandre Blanco García (3º de ESO) 

- Leda Blanco Pérez (3º de ESO) 

- Álex Carril Castro (3º ESO) 

- Noelia Fernández Castiñeira (3 de ESO) 

- Diego Gavieiro Sánchez (3º de ESO) 

- Aroa Gómez Buján (3º de ESO)  

- Ares Gómez Rodríguez (3º ESO 

- Erik Lamela Otero (3º ESO) 

- Esteban Podeur Hidalgo (3º ESO) 

- Ares Gómez Rodríguez (3º ESO) 

- María Pumar Ulla  (3º de ESO) 



- Xoán Quintás Vázquez (3º ESO) 

-Brenda Vázquez Barreiro (3º de ESO) 

- Gael Vázquez Villasante (3º de ESO) 

- María Carmen Agra Castillo (4º ESO) 

- Julen Arias Jensen (4º ESO) 

- Natalia  Buján Cabana (4º ESO) 

- Hugo Gómez Torres (4º ESO) 

- Daniel Míguez Perez (4º ESO) 

- David Míguez Pérez (4º  ESO) 

- Alexia  Prado Santoalla (4º  ESO) 

-  Laura  Quintás  Fernández (4º ESO) 

- Antón Santiso Varela (4º ESO) 

-  Lucía Torres  Vázquez (4º ESO) 

- Ainhoa  Viña  Vilela (4º  ESO) 

- Anxo Yáñez  Quintás (4º  ESO) 

2.-Reflexións a propósito do contexto sociolingüístico. 

Como non se dá un cambio significativo na realidade sociolingüística da nosa 
comunidade educativa, mantemos a reflexión dos cursos pasados: “Queremos sinalar 
que, practicamente, o 100% do noso alumnado é galegofalante. Isto, que nun 
principio é importante, non quere dicir que todas as nosas alumnas e alumnos 
que o falan, o fagan dende a reflexión e a concienciación e dende unha valoración 
positiva cara á nosa lingua. Polo tanto, os esforzos deste EDNL encamiñaranse a 
procurar que, tanto o alumnado do noso centro como a comunidade educativa en 
xeral, melloren a súa autoestima lingüística”. 

3.- Obxectivos xerais 

 Favorecer a reflexión e o debate entre o noso alumnado, entre o profesorado 
e, ata onde poidamos, no tecido social de influencia do noso centro, en 
relación á situación actual da nosa lingua, sen perder de vista os 
antecedentes históricos. 

 O mesmo referido ás avantaxes dunha sociedade bilingüe real. 
 Favorecer a normalización lingüística mediante a programación de 

actividades que lles axuden a comprender aos alumnos e ás alumnas que o 
galego é unha lingua tan útil coma outra calquera. 

 O mesmo referido ás familias e ao noso contexto social. 



 Contribuír a mellorar a valoración afectiva que o noso alumnado e o tecido 
social de referencia teñen respecto da nosa lingua. 

 Axudar a que os alumnos e alumnas do noso centro coñezan mellor a 
realidade cultural, histórica e, mesmo, xeográfica galega para que, desta 
maneira, poidan valorala e interesarse por ela. 

             En relación co obxectivo anterior, tentar que os nosos alumnos e as nosas 
alumnas comprendan que case todo o noso patrimonio cultural foi pensado, 
sentido, desenvolvido e conservado empregando como vehículo de 
comunicación o galego. Facer o posible para que descubran, analicen e valoren 
a transcendencia deste feito. 

 Potenciar o uso, cuantitativa e cualitativamente, de todo tipo de materiais 
educativos escritos en galego na nosa comunidade educativa. 

 Colaborar co profesorado e alumnado do noso centro para tratar de resolver 
calquera problemática en relación ao coñecemento da nosa lingua. 

 Ampliar os fondos bibliográficos, fonográficos, videográficos e lúdicos en 
galego. 

 Transmitirlle ao resto da comunidade educativa do noso centro unha visión 
positiva da nosa lingua e a nosa relación afectiva coa mesma, sempre dende 
a coherencia. 



4.- Actividades previstas 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

DATAS NIVEIS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Out./Nov./Dec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Celebración do Samaín. En cada aula, 
realizarase unha lectura de contos de medo 
en galego. Serán lecturas ás escuras, con 
tan só un punto de luz na aula (unha lanterna 
iluminando o texto de quen le nese intre), 
para crear unha atmosfera axeitada a ese 
tipo de relatos.  

Se o alumnado o prefire, en vez de lectura, 
farase unha terrorífica sesión na que se 
contarán historias pasa pasalo de medo. 

-Difusión nos taboleiros das diferentes aulas 
de información sobre concursos de poesía, 
relato, vídeos, etc., que xurdan ao longo do 
trimestre e que poidan ser do interese do 
noso alumnado 

-Participación no elección da palabra do 
ano 2022, convocada pola Real Academia 
Galega e a Fundación Barrié. Participarán 
os alumnos/as que queiran facelo, 
coordinados por un ou máis docentes. 

-Celebración do magosto 2022. O 
alumnado de 4º da ESO traballará na 
elaboración do pregón desta festa.  

-Semana do cine en galego na semana do 
5 ao 9 de decembro. Todo o alumnado terá 
a oportunidade de ver filmes de calidade en 
galego.  

 

Grupos por determinar 

 

 

 Asistencia a representacións teatrais. 

 

1º e 2º de Bacharelato Asistencia á experiencia poética no camiño 
Ámeto Mítico, que se celebrará o 29 de 
setembro na Casa da Cultura. 



SEGUNDO TRIMESTRE 

 

DATAS NIVEIS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Xan./febr./mar. 

 

 

 

 

 

 

Todos os 
niveis  

 

 

 

 

 

 

-Convocatoria do concurso de tiktoks sobre a figura 
e a obra de Rosalia de Castro, para conmemorar o Día 
de Rosalía de Castro (23 de febreiro).  

 

-Difusión nas aulas da convocatoria de concursos de  
poesía, relato, vídeos, etc., que vaian xurdindo ao 
longo do trimestre e que poidan ser do interese do 
noso alumnado. 

 

-Visita ao noso centro de persoas galegofalantes 
do mundo da cultura ou do  deporte que exerzan de 
modelos positivos para o noso alumnado.  

  

 

ESO 

 

Por 
determinar 

 

-Encontros literarios na biblioteca. Autores/as de 
libros lidos polos alumnos/as da ESO (Anxo Fariña, Eli 
Ríos, etc.) conversarán co alumnado lector sobre a 
súa obra e máis cousas. 

Obradoiro de portugués básico. 

 

 

 

 

 

 



TERCEIRO TRIMESTRE 

 

DATAS NIVEIS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Abril/maio/xuño 

 

 

4º ESO/1º BAC 

 

 

 

Todos 

 

 

 

-Roteiro literario polos espazos da novela A praia 
dos afogados, que será de lectura obrigatoria para 
4º ESO e 1º Bacharelato.   

-Publicación nos taboleiros das diferentes aulas de 
información sobre concursos de poesía, relato, 
vídeos, etc., que xurdan ao longo do trimestre e 
que poidan ser do interese do noso alumnado. 

- Asistencia na Casa da Cultura ao espectáculo 
Epístola ás neofalantes do grupo poético 
Aldaolado.  

-Preparación dunha exposición sobre o autor 
homenaxeado no Día das Letras Galegas 2023: 
Francisco Fernández del Riego. 

-Festa das Nosas Letras 2021. 

 

 

 

5. Contribucións dende o Equipo de Dinamización Lingüística ao Proxecto Lector 
do centro. 

 

Algunhas das actividades programadas polo Equipo de Normalización Lingüística, 
ademais de favoreceren a normalización da nosa lingua, poderán integrarse no Proxecto 
Lector. Entre elas cabe mencionar as seguintes: 

I- O contacto directo con escritores sempre servirá de estímulo para a lectura.. 

II- A preparación de obras de teatro, de recitais poéticos, narracións orais, roteiros 
literarios ten como actividade previa e imprescindible a lectura e posibilita que os 
rapaces e as rapazas se acheguen a estes xéneros literarios dunha maneira moito máis 
directa e vivencial. 

III- A asistencia a representacións teatrais, recitais poéticos, participación en concursos 
etc. tamén pode provocar nos alumnos e alumnas a necesidade de ler. 

IV- A preparación de visitas ou excursións tamén pode favorecer a necesidade de ler. 

 



Estas serían algunhas das actividades máis significadas dende o punto de vista do 
fomento da lectura , pero non se esgota aquí a contribución que o Equipo de 
Dinamización Lingüística fai ao Proxecto Lector do noso instituto. 

Tamén colaboraremos estreitamente co equipo que leva a biblioteca do centro, cos 
departamentos de Actividades Extraescolares, Música, E. Plástica, Orientación, E. 
Física e Tecnoloxía, para a realización daquelas actividades con obxectivos e intereses 
de ámbito interdisciplinar. 

 

En Palas de Rei, a 19 de setembro do 2022 

 

A COORDINADORA DO EDL: 

 

 

 

 

Mª Carmen Rodríguez Arias 
 

 

 
 


