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1. INTRODUCIÓN 
 

O ámbito educativo constitúe unha institución clave nos procesos de produción e de reprodución 

dos grupos lingüísticos. No caso galego, a repercusión da escola na intervención sociolingüística 

está constatada historicamente, e non sempre para ben. De feito, mesmo no período democrático, 

hai datos suficientes para considerar a institución escolar como unha axencia desgaleguizadora; 

dunha banda, en moitos casos supuxo un freo extraordinario ao proceso de mantemento da lingua 

galega (reprodución); doutra banda, non tivo capacidade para constituírse como o espazo de 

recuperación de novos falantes (produción). Con todo, non se pode pasar por alto o importante 

papel, desde a restauración da democracia, que a educación desempeñou na ampliación do 

coñecemento formal da lingua galega, sobre todo no caso das destrezas escritas. 

O feito de que, desde 1981, Galicia tivese transferidas as competencias educativas non foi suficiente 

para fortalecer a transmisión lingüística interxeracional. Lexitimouse o uso do galego, pero non se 

articulou un escenario tendente a prestixiar socialmente a lingua. Unha lingua tenderá a desenvolver 

máis ou menos prestixio na medida en que a súa aprendizaxe e a súa práctica teña un valor 

funcional na estrutura social. A ausencia de prestixio lingüístico contribuirá á desmotivación cara á 

aprendizaxe e cara o uso dunha determinada lingua, propiciando unha reducida produción e 

reprodución lingüística. Pola súa parte, unha lingua socialmente prestixiada terá o efecto contrario: 

mobilizará conciencias, esforzos e investimentos individuais. 

En Galicia, durante décadas, ese valor foille atribuído exclusivamente ao castelán. Os centros 

educativos tiveron moito que ver nese proceso de construción do prestixio social das linguas en 

competición. Para corrixir esta tendencia desgaleguizadora do sistema educativo, precísase dun 

proxecto do uso do galego con obxectivos e actividades dedicados ao fomento da nosa lingua sendo 

consecuentes coa realidade sociolingüística do noso país.  É o que intentamos facer neste centro coa 

colaboración de pais, nais, alumnado, profesorado, o persoal de administración e servizos e mais 

coa Fundación Eduardo Pondal e a Biblioteca Pública de Ponteceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAS LEGAIS  
 

A lei 3/1983 do 15 de xuño de normalización lingüística establece a obriga dos poderes públicos de 

garantiren o uso normal do galego e do castelán, así como que o galego, como lingua propia de 

Galicia, é lingua oficial no ensino en todos os niveis educativos (art. 12). 

Tamén o artigo 14 establece expresamente que a lingua galega é materia de estudo obrigado en 

todos os niveis educativos non universitarios e que se garantirá o uso efectivo deste dereito en todos 

os centros públicos e privados. No parágrafo 3 do mesmo artigo encoméndaselles ás autoridades 

educativas da Comunidade Autónoma garantir que, ao remate dos ciclos educativos en que o ensino 

do galego é obrigatorio, o alumnado debe coñecer esta lingua, nos seus niveis oral e escrito, en 

igualdade co castelán. 

 

Nesta liña tamén se pronuncian a Carta europea das linguas rexionais e minoritarias de 1992, 

ratificada polo Goberno español en 2001, o Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado 

por unanimidade no Parlamento de Galicia en setembro de 2004, e a Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación. Máis recentemente contamos co Decreto 79/2010, do 25 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino universitario de Galicia e, finalmente, a Lei orgánica 8/2013, do 9 de 

decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE).  

 

 

Por todo o anterior xorde a necesidade de adoptar un conxunto de medidas de dinamización 

dirixidas á promoción da lingua galega nos centros educativos, e isto é o que pretende o grupo de 

dinamización do IES de EDUARDO PONDAL de PONTECESO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

O EDLG  do IES EDUARDO PONDAL de PONTECESO está constituído por:  

- Eva María García Reino (Profesora de Lingua Castelá e Literatura e coordinadora do EDLG) 

- Emma Abella Cruz (Profesora de Lingua galega e Literatura) 

- Milagros Sánchez Grela (Profesora de Lingua Galega e Literatura) 

- Beatriz Fernández Cortizas (Profesora de  Artes Plásticas). 

- Encarna Rodríguez Barca (Profesora de Inglés).  

- Sonia Couto Castiñeiras (Profesora de Tecnoloxía). 

-Luis Giadás Álvarez (Profesor de Xeografía e Historia). 

- Valentín Blanco Verdía (Persoal non docente, administrativo).  

- Lorena Santiago Carracedo (Alumna 3º ESO) 

- María Bazar Verdes (Alumna 3º ESO) 

- Carlos Suárez Durán (Alumno 3º ESO) 

- Virginia Blanco Rojo (Alumna 4º ESO) 

- Eva Carril Castro (Alumna 4º ESO) 

- David Pérez Outeiro(Alumno 4º ESO) 

- Brais Souto Martínez (Alumno 4º ESO) 

 

 

4. PROGRAMACIÓN DO EDLG DO IES EDUARDO PONDAL DE PONTECESO. 

 

4.1. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO 

A situación sociolingüística do centro está determinada por un estudo pormenorizado realizado hai 

varios anos que determinou a situación real do uso lingüístico  no centro. O seu obxectivo era 

definir o uso do galego no  contexto sociolingüístico que rodea o centro, na situación do 

profesorado e na situación do alumnado. Deste  estudo extráense as seguintes conclusións: 

- O contorno sociocultural do centro é, maioritariamente, galegofalante, polo menos no 

referido ás relacións familiares e coloquiais, e en parte tamén en relacións máis formais, 

como se desprende dos distintos contactos establecidos con pais e outros axentes locais. As 

familias empregan o galego tamén cando van ao médico ou cando falan coa administración 

no propio contorno. Os rapaces e os seus pais e nais non entenden o que é diglosia no seu 

espazo. Pero si o entenden cando van á Coruña para facer algún trámite ou de ocio. Aquí si 

que empregan o castelán porque, din, é a lingua maioritaria. 

- Entre o profesorado existe un uso destacable do galego; un 50% afirma empregar só a lingua 

galega habitualmente e un 76% utilízaa no centro educativo. Ao mesmo tempo considera 

estar perfectamente capacitado para empregar o galego na súa actividade docente (un 58% 

dos enquisados valoran así  a súa capacitación lingüística) e amosa unha boa disposición a 



facer cursos de reciclaxe sobre a lingua galega (un 83%). É importante destacar a opinión do 

noso persoal docente en relación coa consideración de que a adquisición de dúas (ou máis) 

linguas enriquece o noso alumnado: a resposta do profesorado é unánime neste sentido, o 

100% das consultas coinciden en sinalar o enriquecemento desta aprendizaxe.  A conclusión 

á que podemos chegar despois da análise de todos estes datos é que a actitude do 

profesorado con respecto á  lingua galega é positiva en todos os sentidos. 

- O uso do galego entre o alumnado é maioritario, tanto como lingua de comunicación 

familiar (un 86% considéraa a súa lingua nai) e de relación social, como nas interaccións 

comunicativas con outros elementos da comunidade educativa (profesorado, persoal de 

administración e servizos, equipo directivo…); concretamente un 96% indica que  a lingua 

empregada habitualmente no centro educativo é o galego. É significativo o feito de que o 

89% do alumnado considere que aprender dúas ou máis linguas é tamén enriquecedor  pero 

ao mesmo tempo mostre a súa indiferenza cando se lle propón a posibilidade de recibir máis 

clases en galego. De todas as maneiras, detéctase no emprego coloquial da lingua por parte 

do alumnado unha tendencia ao uso de castelanismos, cuestión en cuxa corrección 

deberiamos incidir.  

Polo tanto, aínda que a situación non parece demasiado pesimista, a actuación deste Equipo de 

Dinamización Lingüística debe encamiñarse cara a unha potenciación do galego como lingua de 

cultura, prestixiando o seu uso en ámbitos que quedan fóra de comunicación puramente coloquial, e 

dinamizando o seu uso no centro en todas as situación de intercambio comunicativo e cultural que 

se poidan dar. Por exemplo, teñen que decatarse  de que aínda que visiten A Coruña non deben 

esquecer a súa lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. MEDIDAS E OBXECTIVOS DE APOIO E REFORZO ADOPTADAS PARA O 

CORRECTO USO LINGÜÍSTICO ESCOLAR E EDUCATIVO 
 

A continuación presentamos as diferentes medidas que o Equipo de Dinamización, en colaboración 

co resto da comunidade educativa, levará a cabo para potenciar e reforzar o correcto uso da lingua 

galega no ámbito escolar e educativo. Tamén se presentan os obxectivos que se pretenden alcanzar.  

 

4.2.1. OBXECTIVOS EN RELACIÓN Á CONTORNA SOCIOLINGÜÍSTICA DO 

CENTRO 

 Establecer vínculos e relacións de cooperación cos axentes socioculturais do concello, 

especialmente coa propia institución do Concello, cos outros centros educativos e con 

calquera asociación cultural, económica ou de calquera outro tipo coa que sexa interesante 

manter este tipo de relacións que redunden na dinamización da lingua galega. 

 Dinamizar o noso IES  cara ao exterior dando a coñecer o traballo do Equipo, especialmente 

o do alumnado, de maneira que se recoñeza o seu esforzo e dedicación. 

 Amosar a toda a comunidade educativa elementos caracterizadores da cultura galega. 

 Fomentar e contribuír á difusión de materiais impresos en lingua galega. 

 Mostrar a idoneidade do noso idioma para calquera uso, superando progresivamente 

esquemas diglósicos, e facendo da lingua galega o vehículo natural e cotián de 

comunicación. 

 

4.2.2. OBXECTIVOS EN RELACIÓN Á SITUACIÓN DO PROFESORADO 

 

 Informar das actividades de formación e potenciación da lingua galega dirixidas ao 

profesorado.  

 Facilitar o coñecemento da lingua galega nas diferentes materias e posibilitando a creación 

dunha terminoloxía axeitada para o proceso de ensinanza – aprendizaxe. 

 Facilitar a adquisición de material curricular e pedagóxico en galego para todas as áreas, e 

promover o seu uso. 

 Concienciar o profesorado dos valores positivos da nosa lingua e animalo no emprego da 

lingua galega tanto na escrita como na oralidade. 

 Tentar implicar o profesorado na organización e desenvolvemento das actividades do 

equipo. 

 

4.2.3. OBXECTIVOS EN RELACIÓN Á SITUACIÓN DO ALUMNADO 

 



 Concienciar o alumnado do dereito a empregar a súa lingua en todos os ámbitos desbotando 

falsos prexuízos sobre a  non idoneidade da mesma fóra do contexto familiar. 

 Fomentar a visión e o sentir da lingua galega como sinal de identidade. 

 Consolidar entre o alumnado o uso do galego como lingua de cultura e comunicación social, 

como seguinte paso ao seu uso como lingua vehicular, xa establecido e asentado na gran 

maioría dos alumnos e alumnas. 

 Concienciar o alumnado da importancia de preservar tradicións galegas así como 

converterse en activos transmisores das mesmas. 

 Converter o alumnado en protagonista das actividades organizadas e promovidas polo 

EDLG tentando motivar a súa capacidade imaxinativa e participativa. 

 Involucrar os alumnos e alumnas como axentes activos do proceso dinamizador  da lingua 

galega no centro e no exterior. 

 Animar á lectura e á familiarización con novo vocabulario dunha maneira lúdica. Neste caso 

estamos en estreita colaboración coa biblioteca e o Proxecto Lector de Centro. 

 Achegar o alumnado á figura da autora homenaxeada o día das Letras Galegas, neste caso 

María Victoria Moreno Vázquez,  así como doutros persoeiros destacados da cultura galega. 

 Concienciar o alumnado da importancia de preservar a súa lingua mediante o seu uso oral e 

escrito en todos os contextos da súa vida cotiá persoal e profesional. 

 

4.2.4. OBXECTIVOS EN RELACIÓN Á SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO 

 

 Potenciar o uso da lingua galega en todas as situacións académicas e extraescolares en 

relación ao centro. 

 Fomentar a sinalización en galego dos diferentes recintos. 

 Amosar a toda a comunidade educativa elementos caracterizadores da cultura galega. 

 Fomentar e contribuír á creación e á difusión de documentos e escritos en lingua galega. 

 Mostrar a idoneidade do noso idioma para calquera uso, superando progresivamente 

esquemas diglósicos, e facendo da lingua galega o vehículo natural e cotián de 

comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  ACTIVIDADES PARA A DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Nas actividades programadas ou previstas por este Equipo, podemos diferenciar dous tipos 

fundamentais: aquelas centradas no propio funcionamento do EDLG e nas súas funcións máis 

específicas e aqueloutras que podemos denominar de dinamización sociolingüística. 

5.1. INTERNAS 

 Análise do estado sociolingüístico actual do centro, por medio de enquisas e análises dos 

resultados das mesmas. 

 Inventario de recursos cos que conta o EDLG,  tanto humanos como materiais. 

 Traducións, correccións, e subministración de material lingüístico informático e ferramentas 

web en galego a todos aqueles departamentos e membros da comunidade que o necesiten. 

Neste caso destacamos a elaboración e corrección das Normas de organización, 

funcionamento  e convivencia do centro (NOFC), aprobadas polo Claustro en xaneiro de 

2014. 

 Compra de distinto material bibliográfico, lingüístico e sociolingüístico de interese para a 

dotación do equipo. 

 Mantemento dun apartado específico para o Equipo  Dinamización Lingüística dentro da 

páxina web do Instituto. 

 Manterse en contacto co Concello, os centros educativos da comarca e as asociacións 

culturais da zona, para colaborar en actividades e compartir experiencias. No noso caso é 

fundamental a relación do IES coa Fundación Eduardo Pondal, coa asociación cultural 

“Monte Branco” do Couto e mais a colaboración coa Biblioteca Pública de Ponteceso. 

     

5.2.  DE DINAMIZACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Mantemento do taboleiro-encerado  “A Torre de Babel” que sirva para expoñer as novas e 

avisos do EDLG, pero tamén como medio de expresión de calquera que queira deixar 

publicamente reflectidas as súas ideas sobre a lingua.  

 Actividades de intervención nos espazos do centro, coa intención de converter todo o 

instituto nun gran libro interactivo no que a literatura, a arte e a lingua galega sexan os 

protagonistas. Tentarase con estas intervencións chamar a atención sobre os textos, 

fundamentalmente pola orixinalidade na forma de presentalos (colgadoiros de portas, 



“tendal de textos”, “paraugas de versos”, “árbore de poemas”, proxección de textos nos 

espazos comúns, “o francotirador de palabras”…), e unha vez conseguido chamar a atención 

sobre eles, os lectores poderán reflexionar sobre os contidos que presentan, xa sexan 

puramente artísticos ou teñan un contido crítico sobre o uso de galego. 

 Poñer nome en galego a todos os obxectos do contorno educativo, comezando polas árbores 

e vexetais dos xardíns, e continuando por outros elementos de mobiliario público. Esta 

actividade ten como obxectivo recuperar en certos casos as formas propias galegas destes 

nomes, en desuso en ocasións por seren substituídas polas formas castelás correspondentes. 

 “Busca do tesouro” por todo o centro, por medio de distintas pistas, adiviñas, problemas… 

que os alumnos deber ir resolvendo para acadar o premio final. Esta actividade busca 

fomentar a participación do alumnado e potenciar o valor lúdico do galego como lingua de 

xogo e, por que non, como medio de espertar a intelixencia. 

 “Premios de creación literaria de distinto tipo e en función da celebración de distintas 

conmemoracións culturais: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, concursos de relato curto e 

poesía en lingua galega, para o que haberá que animar o alumnado a participar, debido á 

resistencia inicial a formar parte deste tipo de proxectos pola súa parte, sempre con 

tendencia a infravalorarse e a pensar na súa incapacidade para a creación literaria. 

Colaborarase neste proxecto coa Biblioteca Escolar, entidade que no Plan Lector inclúe 

tamén esta actividade. 

 Proxección de material audiovisual creado en Galicia e en lingua galega, que demostre que a 

nosa lingua é tamén apropiada para este tipo de soporte artístico. Centrarémonos principalmente 

nas curtametraxes, xénero fílmico actualmente en expansión e que supón un menor esforzo de 

atención por parte do alumnado debido á súa metraxe reducida. Posteriormente, espérase que 

estas proxeccións animen os alumnos a participar nuns obradoiros de creación de guións e 

rodaxe de curtas.  

 Actividades extraescolares, como por exemplo o Roteiro Pondaliano, excursión que 

visitará os lugares nos que Pondal, ilustre fillo da terra dos nosos alumnos, se inspirou para 

escribir a súa obra. Para esta actividade contaremos coa colaboración de distintos departamentos 

(Lingua Galega, Xeografía e Historia, Ciencias Naturais) e da Fundación Eduardo Pondal do 

concello de Ponteceso. 

                                                                                          

 A nosa colaboración coa Biblioteca é indispensable para seguir adiante coas actividades 

dinamizadoras. Así, por exemplo, tamén colaboramos na revista da Biblioteca Xamón & 

Queixo onde inserimos algunhas reseñas. 



 

 A nosa colaboración coa Biblioteca continúa  coa lectura de libros nos grupos de CLUB DE 

LECTURA. Así, por exemplo, para 1º e 2º de ESO eliximos para o primeiro trimestre a novela  As 

aventuras de Pelusa Xelucho Abella.  

Para 3º e 4º de ESO escolleuse a obra Cartas de amor de Fran Alonso e Quen matou a Inmaculada 

de Silva de Marina Mayoral. 

 

 Compartimos tamén coa Biblioteca a Hora de ler. Elaboramos conxuntamente os títulos de 

libros que irán para as aulas e que terán que ler os alumnos 20 minutos na hora que lles toque. Unha 

semana terá que ler todo o alumnado á primeira hora. Outra semana, á segunda hora, e así 

sucesivamente de maneira que non sempre interfira nunha soa materia. 

           

 Actividades sobre as distintas celebracións tradicionais: o Samaín, o Magosto, o Nadal, o día da 

Paz,  o Entroido, o día dos Namorados …: 

 No Samaín (31 de outubro) celebramos, sempre en colaboración coa Biblioteca, un 

concurso de cabazas e un concurso de minirrelatos de medo.   

 Outono Pondaliano: organizarase unha charla de Pilar García Negro sobre a figura de 

Eduardo Pondal e a súa creación do himno galego a partires do poema “Os pinos” en 

1890,  dirixida a alumnado de 1º Bacharelato, coincidindo coa celebración do simposio 

pondaliano que tradicionalmente se ven celebrando dende hai anos na Fundación 

Eduardo Pondal de Ponteceso.  

 No Magosto (10 de novembro) celebramos un concurso de sobremesas con produtos de 

outono como castañas, avelás, figos e laranxas. Neste aspecto, agradecemos a 

inestimable colaboración do persoal de administración e servizos á hora de faceren de 

xuíces, de probaren as sete  tortas e mais de decidir os tres premios gañadores. Ademais, 

sabemos que tamén as nais e os pais axudaron os seus fillos e fillas na elaboración de 

tan exquisitas sobremesas. Non debemos esquecer tampouco a degustación de castañas 

que foron asadas in situ nunha grella no patio do centro grazas á intervención de 

profesorado e de traballadores da administración e de servizos.  

 

 Asistencia a dúas  representacións teatrais no Teatro Colón de A coruña: O fillo do Sol o 

15 de novembro, inspirada na figura do bardo pontecesán e dirixido a alumnado de 3º de 

ESO, e A cabeza do dragón, primeira versión galega basada na obra de Valle Inclán, 



aproveitando o 80 aniversario da súa morte, que será destinada ao alumnado de 4º ESO 

e ser representará o 29 de novembro.  

 No Nadal convocamos un concurso de postais ou de calendarios de peto.  

 

2º    TRIMESTRE  

 A nosa colaboración coa Biblioteca continúa coa lectura de libros nos grupos de CLUB DE 

LECTURA.  

 

 Con motivo do Día da Paz -30 de xaneiro- celebramos o concurso “Quen é quen”, que 

consistía nunha exposición de vinte fotografías de persoas que dixeron frases sobre a paz con  

moita relevancia. 

 Día dos Namorados -14 de febreiro-. O 15 de febreiro farase un concurso no recreo na 

biblioteca para todo o alumnado. O concurso consistirá en redactar un microrrelato de amor  ou 

mensaxes de amor nas que teñen que inserir oito palabras que non son, precisamente, do eido 

amoroso: ventá, escola…  

      No Entroido -24 de febreiro- haberá un concurso de disfraces e organizarase un  concurso de 

coplas de entroido.  

 Homenaxe a Rosalía de Castro pola data do seu nacemento -24 de febreiro-. Como vén 

sendo habitual desde hai dous anos poñeremos e leremos na clase poemas seus. Prepararemos 

unha exposición moi vencellada tamén co día da muller traballadora, enlazando a Rosalía-muller 

coa celebración do 8 de marzo. 

 Día da Muller Traballadora -8 marzo- ímolo celebrar como o levamos facendo desde hai, 

polo menos, oito anos. As profesoras que o desexen buscarán unha muller famosa polo seu 

traballo en calquera ámbito, e terán que disfrazarse para semellárense o máximo posible á foto 

elixida por cada unha. No cartel aparecerá a foto e a biografía da muller homenaxeada e a foto da 

profesora caracterizada igual que aquela. Esta actividade gústalles moito aos alumnos porque 

queren saber qué profesora se agocha tras o disfrace. 

 

3º  TRIMESTRE 

 XVII Semana cultural do IES de Eduardo Pondal de Ponteceso.  Preténdese facer 

diferentes obradoiros para os alumnos como, por exemplo: 



 Imos escoitar charlas sobre os hábitos alimentarios. 

 Gozaremos dunha obra de teatro. 

 XI Certame de Creación Literaria  do IES de Ponteceso na modalidade de poesía–maio-. 

 XI Certame de Creación Literaria  do IES de Ponteceso na modalidade de relato curso–

maio-. 

 Día das Letras Galegas -17 maio-, dedicado o ano 2017 a María Victoria Moreno Vázquez : 

concursos, exposicións, charlas…  

 Maio: Visita a Cabana de Bergantiños para ver a Cibdá e a Fornella dos Mouros. 

 Peche do club de lectura.  

 Entrega de premios do concurso Día das Letras Galegas. 

 Entrega de premios do XI Certame de Creación Literaria do IES de Eduardo Pondal de 

Ponteceso. 

 Excursión co alumnado participante do Club de Lectura, co obradoiro de Creación Literaria, 

obradoiro de Lectura e Escritura, e grupo de teatro de Contratos-Programa. 

 Publicación do boletín X&Q. 

6.- AVALIACIÓN 

 A finais do curso valoraranse de forma crítica as actividades realizadas, segundo os 

resultados fosen acadados ou non (o que determinará a súa continuación en anos posteriores, 

ou a súa modificación ou eliminación en caso de non ter éxito). 

 Tamén se valorará o traballo do EDLG en canto o número de membros, a 

metodoloxía utilizada, a distribución de traballo entre os membros… 

 Igualmente, será necesaria unha avaliación final do grao de integración e 

cooperación dos distintos membros, departamentos ou estamentos da comunidade educativa 

no programa do de EDLG, para establecer as medidas correctoras que melloren estes 

aspectos.  

 

7.- PLAN LECTOR 



O EDLG deste centro colaborará activamente no desenvolvemento das actividades 

promovidas en torno ó Plan Lector do centro, pois se como dixemos, un dos obxectivos 

básicos deste EDLG para este ano é o de presentar a lingua galega como válida para a 

cultura e a expresión comunicativa noutros ámbitos fóra do estritamente coloquial, a 

promoción da lectura e do valor literario da nosa lingua convértense en fitos fundamentais 

do noso programa. 

 Por tanto, o EDLG contribuirá á consecución dos seguintes obxectivos do Plan 

Lector do Curso 17/18: 

1.- Estimular o hábito da lectura 

2.- Descubrir no alumnado a sensibilidade literaria, cultivar o gusto e pracer de ler, 

compensando a falta de estímulos familiares, sociais ou persoais. 

3.- Favorecer a relación íntima e persoal do alumno co libro. 

4.- Alentar o crecemento lector nos alumnos de forma continuada. 

6.- Implicar a todo o profesorado nas actividades, campañas ou experiencias programadas 

para potenciar o hábito lector nos alumnos. 

Así, dentro das actividades e medidas programadas neste Plan Lector, o EDLG apoiará e 

colaborará coas seguintes: 

· Actividades relacionadas coa lectura na aula: na posible selección de textos e organización 

de obradoiros de escritura e lectura. 

· Programa de lecturas anuais: apoiando e animando os clubs de lectura. 

· Programa de dinamización de lectura no centro: colaborando na organización das distintas 

actividades, nos aspectos relacionados coa literatura galega (presentación de lecturas, 

selección de libros, clubs de lectores, publicitación das lecturas, campañas de lectura arredor 

de distintas celebracións, concurso literario). 

8.- PRESENZA DAS T.I.C. 

O EDLG colaborará na implantación e desenvolvemento das TIC no noso centro, 

participando na construción da páxina web do IES, velando polo uso do galego como idioma 

vehicular no formato das páxinas dos distintos departamentos e continuando coas 

construción da páxina web propia do EDLG. Xustamente, esta páxina propia do EDLG 

servirá para coordinar a acción do Equipo, mostrar as novidades e progresos no eido que nos 



ocupa, e crear un punto de encontro e foro de opinión para os distintos estamentos 

educativos e persoas particulares que desexen participar nela. 

Así mesmo, o EDLG potenciará a adquisición de material en galego relacionado coas TIC: 

enciclopedias dixitais, programas educativos e administrativos, tradutores, correctores, 

ferramentas de elaboración de recursos… 

Por outra banda, en gran parte das actividades programadas por este EDLG, será 

fundamental o uso ou presenza das TIC: visita á TVG, edición da revista do IES Mariantella, 

diferentes concursos, etc. 

Así pois, o EDLG do IES EDUARDO PONDAL de PONTECESO traballará en torno ós 

seguintes obxectivos xerais recollidos no Plan TIC, sempre partindo da base do uso do 

galego como lingua vehicular: 

• Potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso de ensino-

aprendizaxe.  

• Favorecer o perfeccionamento do profesorado e a súa utilización nas tarefas habituais 

do Centro: programacións, memorias, plans,...  

• Facilitar o acceso a estas ferramenta por parte dos alumnos con necesidades 

educativas especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes.  

• Conseguir que o alumnado acceda ao mundo de Internet con capacidade de procura 

de información e de tratamento crítico da mesma.  

• Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir 

valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida.  

• Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa nas 

diferentes actividades do Centro: páxina Web, xornal escolar, actividades culturais, etc.  

• Empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: programacións, 

actividades, controis, fichas,...  

• Saber consultar e sacar información a través das TIC, tanto para temas profesionais 

como para experiencias interesantes para a actividade docente.  

• Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades e participar en foros, Chats,... 

e diversas redes de colaboración como Internet.  



• Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilicen as pautas 

adecuadas para chegar á información precisa.  

• Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de 

expresión das propias ideas.  

• Potenciar a  comunicación cos seus semellantes.  

• Utilizar programas e contornas que faciliten a súa aprendizaxe das diferentes áreas 

do Currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas.  

• Lograr a integración das TIC como un medio dinámico de comunicación, sendo un 

elemento común de información e contacto con todos os axentes do proceso facilitando a 

conexión entre eles.  

 

 

 

 

En Ponteceso, a 28 de outubro de 2017 

 

 

A Coordinadora do Equipo de  Dinamización Lingüística 

 

 

          Eva María García Reino 

 

 

 

 

    



        


