
EQUIPO DE  DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Durante  o  próximo  curso  académico  o  EDLG  do  IES  Eduardo  Pondal  estará  formado  polos
seguintes membros:

Coordinadora: Mariña Pérez Rei ( Departamento de Lingua Galega)
 
Profesorado: Carlos Lixó Gómez ( Xeografía e Historia)
                                           Óscar Couto Viñeglas ( Director, Profesor de Matemáticas)
                                           Julia Menéndez Villalva ( Departamento de Bioloxía)

Alumnado representante:
                                           
                                           Elena Montero 4º ESO
                                           Carmen García 2º BACHARELATO
                                           Eva Barreiro 4º ESO
                                         
Outros Departamentos colaboradores e persoal implicado no proxecto son:  

                                       Lingua Galega e Literatura

                                         Marián Araújo Muíños
                                         Lorena Rei Noia
                                         Ana Oreiro

                                     Colaboran asesorando lingüisticamente e na organización, 
                                     deseño e divulgación de actividades.

                                        Responsable TIC no centro

                                         Xavier Vázquez
  
                                     Colabora na páxina web do centro e en cuestións técnicas no referente 
                                      ás novas tecnoloxías.

                                       Secretario do centro:

                                       Claudio Rodiño Caramés
                                   Colabora na organización, na compra de material específico en lingua galega
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e nas  exposicións que se organizan no centro.
                                    Responsable da Biblioteca do centro:

Mª Teresa Miñambres Gómez
                                       Colabora na organización e nas  exposicións que se organizan no centro.

Departamento de Bioloxía

Julia Menéndez Villalva

Colabora nas actividades do EDL desde o punto de vista máis científico.

Departamento de Francés

Susana Pavía
Fermín Freijido

Departamento de Inglés

Ana Sánchez
Ana González

Colaboran na tradución e interpretación de textos traídos ao galego 
doutras linguas e na organización de actividades.

Departamento de Xeografía e Historia.

Claudio Rodiño Caramés
Natalia López Salgado

Colaboran nas actividades desde o punto de vista máis humanístico

Departamento de Plástica:

Ignacio Pascual
Colabora desde o deseño e o tratamento plástico nas actividades.

Departamento de Física e Química

 Xesús Rodríguez
 Guillermo Fernández

Colaboran na organización de actividades do departamento .
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ALUMNADO colaborador: 

1º Bacharelato

Noa Ferro
Xiana Veiga
Lucía Dosil
Paula Gómez
Ivana Rey
Carme Abalde
Alejandro Álvarez
Uxía Dacunha
Pablo Pazos

ALUMNADO 1º ESO

Luís Alejandro Costa Cómez
Kate Cancelas Gago
Raúl Varela Martínez

Grupo de teatro do centro: 

Directora e autora de teatro: Paula Sanmartín

 Colaboran no Festival de Teatro Intercentros que se vén organizando
no 

 Concello de Santiago.           
                                                                       O alumnado colabora nas actividades e terá funcións de 
                                                                        representación do centro en actos e saídas de carácter cultural.
                                                                       

                                          Persoal Non docente

                                          Ana Segade Freire

                                           Colabora no deseño das actividades do EDL e na súa difusión. 

              Pais/ Nais
              
              Marisa Álvarez Garea
              Arturo Montero Gómez
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Colaboran na difusión das actividades entre a comunidade educativa no sector
de  pais/  nais  e  poden  ter  función  representativa  do  EDL  en  actos  culturais
organizados.

Ademais, colaborarán connosco na realización das diferentes actividades outros profesores/-as e
alumnos/-as de xeito máis ou menos habitual, xa que un dos obxectivos que nos marcamos é continuar
tecendo unha rede pola lingua na que poidan participar todas as persoas da nosa comunidade educativa
que o desexen,  alimentando o respecto  polo  galego como lingua propia e natural  e pola diversidade
lingüística mundial desde a nosa vivencia persoal.
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