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1. Presentación do Equipo do Departamento. 

Seguindo as directrices marcadas no artigo 15 do Decreto 79/2010, do 20 de maio para 
o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, renóvase no mes de Setembro 
do presente ano o Equipo encargado de coordinar o Plano Xeral para a Dinamización 
Lingüística do IES Espiñeira de Boiro para o curso académico 2019-20. Forman parte 
do mesmo os seguintes membros: 
 
 
                REPRESENTANTES DO PERSOAL DOCENTE: 
 

   
1. Dª Sonia Antelo Méndez, profesora de Electrónica ; 
2. Dª Encarna Domínguez Domínguez; profesora de Fisica e Química; 

 3. Da Mª Ana Domínguez Perez, profesora de Matemáticas; 
 4. D. Alberte Pagán Vázquez 

5  Dª Margarita Picón Romero, profesora de Lingua Galega e L.; 
6. Dª María Pardavila Neira, profesora de Xeografía e Historia; 
7. Dª Mónica Pérez Arias, profesora de Artes Plásticas 
8. Dª Monserrat Vázquez Domínguez, profesora de Xeografía e Historia;  
 
9. D. José Carou Rey, profesor de Fiosofía  e Coordinador do Equipo; 
 
 
REPRESENTANTES DO PERSOAL NON DOCENTE: 
 
10. Dª Rosa Clara Outeiral Juanatey; 
 
REPRESENTANTES DO ALUMNADO: 
 
11. Antía Nieto Sánchez, alumna de 4º ESO; 
12. Olaya Martínez Santos, alumna de 2º BACH; 
13. Francisco Gómez Lorenzo, alumno de 1º BACHARELATO; 
14. Anabel Pouso-Vázquez Abreu, alumna de 1º BACHARELATO. 

 

 O EDLG en todo momento acepta con agrado -e mesmo demanda- a presencia e 
participación doutras persoas do Centro que sintan a vontade de traballar a prol da 
lingua nun Equipo amplo de Dinamización Lingüística. Consideramos imprescindible este 
apoio para a consolidación, materialización e bo funcionamento e avaliación do proxecto 
para o fomento do idioma que pasamos a expoñer. 
 
 
 
2. Proxecto xeral para a Dinamización Lingüística do centro. 

2.1 Introdución e contextualización. 

 Un Centro de Ensino Secundario en Boiro (ou, o que é o mesmo, unha entidade 
cultural nun enclave que aínda conserva con coidado e estima este tesouro do idioma) 
non pode vivir de costas ao noso idioma. 
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 No contorno do centro, en Boiro e arredores, o emprego do galego é considerable, 
observándose un descenso. A porcentaxe de galego falantes entre as familias e veciños 
da zona mantense en cifras elevadas e un número considerable de alumnos/as que 
integran a nosa comunidade educativa, sobre todo os que proceden de Escarabote, 
teñen o galego como lingua principal de relación co mundo. Non entanto, obsérvase un 
menor uso do galego nas idades dos nosos estudantes comparado coa realidade do seu 
entorno máis familiar. Por esta razón, consideramos que é labor do centro de ensino 
superar prexuízos e complexos que os puidesen levar ao abandono e a perda de 
competencias na lingua galega, e que valoren adecuadamente o seu idioma e a súa 
realidade.  
 Contamos, por outra banda, no Centro, cun importante número de docentes que, 
plenamente conscientes disto, levan as súas aulas en galego, co traballo engadido que 
supón, en moitas ocasións, elaborar material propio ante a falta de material 
complementario en galego (material TIC fundamentalmente), esforzo poucas veces 
valorado debidamente.  
 No sector administrativo podemos dicir que o emprego do galego é total.  
 
Pero cremos que non podemos comezar esta programación nin implementar ningún tipo 
de acción ou actividade sen antes ter en conta os resultados da enquisa realizada o 
curso pasado (2018-19) ós alumnos/as do centro.  
De maneira moi resumida o anterior equipo de dinamización analiza e saca conclusións 
desta enquisa (a versión máis extendida aparece na memoria do curso pasado deste 
departamento):  
 
“Cos resultados desta enquisa constatamos que o uso do galego na nosa zona está en 
continuo retroceso, sobre todo no fogar e entre a mocidade.  
Non parece un problema de actitude cara á nosa lingua porque mantense unha 
proporción similar á da enquisa de fai cinco anos respecto á valoración da validez da 
nosa lingua e a conveniencia de aprendela na escola (en torno a un 70% do alumnado 
considera válida ou moi válida a nosa lingua e que debe conservarse). 
 
Por outra banda, a valoración do alumnado das súas competencias en galego é boa, e 
obsérvase querencia por conservar o idioma e estendelo a outros usos. Non entanto, 
existen bastantes prexuízos en canto ao uso do galego en ámbitos diferentes á familia 
ou o ámbito académico. Así, parece que o alumnado non considera tan apropiado o uso 
do galego no ámbito tecnolóxico, ou como idioma que resulte atractivo para relacionarse 
coa xente da súa idade.” 
 
 Este Equipo de Dinamización Lingüística entende a necesidade de canalizar e 
potenciar as actitudes e iniciativas a favor da lingua como factores que un Centro de 
Cultura como este Instituto debe asumir e superar. 
 Para todo isto, desde o EDLG establecemos como premisas iniciais dun Plano 
Xeral para a Dinamización Lingüística do Centro as seguintes: 
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2.2 Obxectivos. 

 2.2.1.- Profundar no proceso de Normalización Lingüística do Centro, cun espírito 
de diálogo, integración, cooperación e reflexión crítica, buscando acadar unha 
competencia total na lingua galega por parte de todo o alumnado. 
  
 2.2.2.- Estimular unha nova sensibilidade, superadora de prexuízos e 
discriminacións, latentes na vida social e tamén aínda na vida educativa. 
 
 2.2.3.- Comprometernos co contorno social no que estamos, estudando e 
entendendo as súas peculiaridades, e asumindo a función cultural que como entidade 
que vive no seo dun Centro Educativo nos corresponde. 
 
 2.2.4.- Educar para a estimación da dignidade de todas as linguas e todos os 
pobos, comprendendo a diferencia e a pluralidade cultural. 
 
 2.2.5.- Fomentar o uso da Lingua en todos os ámbitos e mesmo tentar transmitir 
este uso á vida cotiá dos membros da Comunidade Educativa. 
 
 2.2.6.- Favorecer, a través da Lingua, o gusto por recoñecérmonos na Historia,  
liberándonos de falsos complexos que impidan sentirnos galegos e universais. 
 
 2.2.7.- Procurar un contacto permanente con todos os compoñentes e 
organismos do Centro, sensibilizándoos no proceso que iniciamos e animándoos no 
compromiso progresivo coa Lingua en toda relación e actividade educativa. 
 
 2.2.8.- Integrar todas as propostas xurdidas desde as distintas instancias do 
Centro nun proceso aberto e autocrítico que poida ser asumido polo maior número 
posible de integrantes da Comunidade Educativa. 
 
 2.2.9.- Compartir experiencias e iniciativas con outros centros educativos, 
asociacións, institucións e movementos cidadáns para acadar unha dinámica 
normalizadora enmarcada nun proxecto social máis amplo. 
 
 Para levar a cabo estes obxectivos, o EDLG emprende as seguintes actuacións 
inmediatas. 

 

2.3 Actuacións inmediatas. 

 2.3.1.- Unha vez actualizados os datos, tarefa realizada no curso pasado, toca 
agora telos en consideración e realizar diversas actuacións para intentar revertir, na 
medida do posible a perda de identidade do noso idioma entre o alumnado.   
De tódalas maneiras seguiremos facendo unha análise subxectiva do uso do alumnado 
do galego nas aulas, e obxectiva, durante todo o curso, na documentación 
administrativa, nas programacións, actas, comunicados, anuncios, etc. difundidos entre 
os distintos sectores, interna ou externamente.  
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 A superación de prexuízos ou malentendidos lingüísticos -que relegan o galego á 
conversa informal, aos recreos, á cafetaría...- é fundamental. Cómpre localizar estas 
manifestacións e comprender as súas causas para tratar de reflexionar sobre elas e 
axudar, entre todos, a superalas a través da información e o diálogo. A Lingua é unha 
manifestación social, e só en común poderemos mantela a salvo. 
 
 2.3.2.- Moi directamente relacionado co anterior está a constatación das materias 
que se imparten en galego neste curso, dos profesores responsables das mesmas, do 
material didáctico co que contan e dos contidos da realidade cultural galega incluídos 
dentro das Programacións dos distintos Departamentos. 
  
 2.3.3.- Finalmente, e tal como xa se indicou entre os Obxectivos, o EDLG actuará 
de forma coordinada co grupo de Biblioteca do centro e con outros ENDL da bisbarra a 
través da Coordinadora de Equipos de ENDL da Barbanza. Desta forma preténdense 
elaborar de forma conxunta iniciativas e actividades que poidan favorecer a 
Normalización Lingüística nun marco englobador e transmisor de ideas e inquietudes. 
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2.4 Proposta de actividades e temporalización para a Dinamización 

Lingüística do IES Espiñeira. 

 2.4.1.- Asesoramento lingüístico e técnico: encamiñado a todos os sectores 
da vida do Centro (profesores, alumnado e persoal non docente) co fin de prestar axuda 
para a correcta e fluída confección de materiais didácticos de todo tipo. Participaremos 
ademáis, un curso máis, do proxecto de renovación e posta en valor da biblioteca do 
Centro. É unha actividade a realizar durante todo o curso. 
 
 2.4.2.- Posta en valor dos recursos en galego do centro: trátase de 
organizar campañas e actividades de fomento da lectura en galego e a utilización do 
material videográfico e discográfico en galego. Colaborando co grupo de traballo da 
biblioteca tentarase ter informada a toda a comunidade educativa das obras literarias, 
científicas, didácticas e de todo tipo, escritas ou traducidas ao galego, así como falicitar 
o acceso a elas. É unha actividade a realizar durante todo o curso. 
 O grupo de Dinamización Lingüística participa dos Clubs de Lectura  do centro 
recomendando temáticas e lecturas e facilitando o acceso ás obras orixinais ou 
traducidas á nosa lingua. É unha actividade a realizar durante todo o curso. 
 
 

 

 2.4.4- Organización de actividades de fomento do uso do galego:  
 
 
 2.4.4.1-Semana da Ciencia en Galego (actividade plurianual e de colaboración 
con outros Equipos de Dinamización Lingüística). Actividade convocada pola 
Coordinadora Galega de Equipos de Dinamización Lingüística e compartida cos 
departamentos de ciencias e outros centros escolares. Consiste en organizar actividades 
científicas no centro ou no exterior para fomentar o uso da lingua galega en calquera 
contexto, tamén no científico-tecnolóxico. Realizarase a mediados de Novembro. 
  
 2.4.4.2- XXIV Certame de Adhesivos Espiñeira Cultura en Galego 
(actividade plurianual e de colaboración con outros Equipos de Dinamización 
Lingüística). O Equipos de Dinamización Lingüística convoca un concurso no que se 
escolle unha temática para o deseño de adhesivos na nosa lingua. Hai premios para 
diferentes categorías, edítanse os gañadores para repartir entre os grupos participantes 
e realízase unha exposición itinerante dos cartaces cos adhesivos gañadores. Convócase 
no primeiro trimestre do curso, o xurado escolle os gañadores durante o segundo 
trimestre do curso e o acto de entrega de premios e a exposición itinerante realízanse 
no terceiro trimestre. 

 
 
2.4.4.3.- Xestión do blog de Dinamización Lingüística do IES Espiñeira. 
Neste blog levarase unha relación de todas as actividades de dinamización 
lingüística do centro e informarase sobre encontros, charlas, exposicións ou 
calquera actividade relacionada co fomento do uso da nosa lingua. Ademáis o 
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blog permite a participación de toda a comunidade educativa aportando 
comentarios ou suxestións. É unha actividade a realizar durante todo o curso. 
 
 

 
 2.4.4.4-Revista ESPIÑEIRA  (edición dixital e impresa). Un curso máis 
continuarremos coa elaboración da revista do centro, que recolle artigos sobre as 
diferentes actividades realizadas durante o curso, creacións artísticas ou literarias do 
alumnado, e artigos de opinión varios.  A edición trimestral e anual, en formato dixital 
e en papel, sempre resulta do agrado de toda a comunidade educativa, e por iso, 
estableceuse como actividade plurianual con intención de continuidade.  
 O éxito da actividade reside na implicación dun equipo de redacción composto 
por alumnado do centro que contou co apoio dos Departamentos de Plástica e 
Dinamización Lingüística para aspectos técnicos e de organización.  Esta actividade 
desenvolverase durante todo o curso académico. 
  
 2.4.4.5.- Charlas ou Encontros Científico-Literarios  (actividade plurianual). 
O equipo de dinamización lingüística do centro propoñemos continuar este curso con 
esta iniciativa que ten tan boa acollida polo alumnado. No primeiro, segundo e terceiro 
trimestre realizaranse charlas ou encontros con artistas, escritores ou científicos 
galegos que invitariamos ao centro. Previamente traballariase sobre a obra de cada un 
dos convitados. Proponse un/unha contacontos, un/unha escritor/a literaria adecuada 
ás idades do alumnado, e/ou unha persoa relacionada coa ciencia da universidade. 
           
 2.4.4.6.- Concurso de vídeos : Namórame en Galego. Con motivo do Día do 
Namorados o 14 de febreiro convocarase un concurso de pequenas curtas gravadas co  
móbil sobre a temática do amor en galego para toda a comunidade educativa. 
Exporanse no corredor do centro as diferentes creacións a concurso e votaranse e 
premiaranse as mellores en diferentes categorías. 
 
 2.4.4.7- Cinema en galego:   
 
2.4.4.7.1-Asistencia Curtocircuíto, Festival de Curtametraxes de Santiago de 
Compostela. No noso idioma. Iremos ao Teatro Principal o mércores 2 de outubro. 4º 
da ESO e os dous primeiros de Bacharelato serán espectadores da selección de curtas 
e a continuación participarán nun obradoiro de cinema.  
 
2.4.4.7.2- Proxección no Salón de Actos do instituto de “Irmaos de Sangue”, 
coa asistencia e participación do seu director.  
 
2.4.4.7.3- Programación na pantalla instalada no vestíbulo de entrada ao centro 
durante todos os recreos da primeira semana de Febreiro dun vídeo elaborado 
polos propios alumnos sobre a Historia do Cinema Galego. 
 
 2.4.4.8.- Celebración de festas tradicionais. En colaboración con outros 
Departamentos e o grupo de traballo da biblioteca, o equipo de Dinamización Lingüística 
organizará actividades de fomento da lingua e a cultura galega en festas como o 
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Entroido, o Nadal, os Maios, o San Xoán, o Magosto... insistindo no motivo polo que 
aínda hoxe na Galiza commemoramos estas datas. 
  
 2.4.4.9.- Carreira pola Lingua: Día das Letras Galegas (actividade plurianual 
en colaboración co outro centro de secundaria da vila). Organizaremos xunto con 
diversos departamentos, en especial co de Galego e Educación Física, unha carreira en 
defensa do noso idioma en Boiro. Participarán outros centros educativos da vila. O 
alumnado portará un cartaz cun lema en defensa do noso idioma que elaborarán con 
anterioridade ao día da carreira en colaboración co Departamento de Lingua Galega. 
Premiaranse os e as mellores corredores/as e os mellores lemas. 
 
 2.4.4.10.- Busca do tesouro : Día das Letras Galegas (actividade plurianual). 
Actividade por equipos de resolución de probas e preguntas en relación á figura do 
homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2020, Carballo Calero, e en relación á 
lingua, historia, arte (día das artes galegas: Domingo de Andrade) e literatura galegas 
en xeral. Agasallarase aos mellores equipos. 
 
 2.4.4.11- Representación dunha obra teatral sobre o autor homenaxeado 
no 2020 o día das Letras Galegas, Carballo Calero.  Probablemente Serafín Marcos. 
 
 2.4.4.12-Organización dun certame de narrativa e poesía na ESO e no 
Bacharelato. 
 
  
 2.4.4.13-Organización da exposición “Robótica e Tecnoloxía en Galicia” 
en colaboración con Vicedirección e co departamento de Tecnoloxía (Marzo). 
 
 2.4.4.14-Colaboración coa Semana Fauna (Abril) 
 
 2.4.4.15- TABOLEIRO de ENDL: expoñerase no taboleiro situado na entrada 
do centro as novidades relacionadas coa nosa lingua, a literatura,, sociolingüística, etc. 
co obxectivo de dar visibilidade ás novas relacionadas coa Normalización da nosa 
lingua. 
 

2.4.4.16 PROPOSTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIAIS en galego 
(dotación bibliográfica, musical, videográfica…), destinados a mellorar a 
Biblioteca do Centro. Para isto contamos coa colaboración de distintos departamentos 
interesados en fomentar esta dotación. 

 
2.4.4.17 SAÍDA PARA ASISTIR A UNHA REPRESENTACIÓN 

TEATRAL NA CASA DA CULTURA DE BOIRO.  3º da ESO o 7 de Novembro e 
4ª ESO o 15 de Novembro. 
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2.5 Medidas para o alumnado con insuficiente dominio do idioma galego. 

 Para os alumnos/as cun insuficiente dominio da lingua galega, ben por proceder 
de fóra de Galicia ou por outras razóns, tomaranse as seguintes medidas: 
 
 1. Prestarase especial atención na súa participación en todas as actividades 
expostas. 
 2. O departamento de dinamización lingüística colaborará co departamento de 
orientación e o de lingua galega, na elaboración e escolla de materiais en galego e 
materiais que busquen a potenciación do uso deste idioma, adaptados a alumnos que 
presenten un insuficiente dominio desta lingua, co fin de mellorar as súas competencias 
no idioma á vez que asegurar o aproveitamento dos contidos das asignaturas impartidas 
en galego. 
 

2.6 Contribución do Departamento de Dinamización Lingüística ao Plan 
Lector, Plan TIC, Plan de Convivencia, Grupo de Traballo da 
Biblioteca e actividades extraescolares. 
 

 O equipo de Dinamización Lingüística seguirá a colaborar durante o presente 
curso cos diferentes plans do centro.  
 Co Plan Lector colaboraremos a través da escolla e difusión de lecturas para poñer 
en marcha e renovar as bibliotecas de aula, coa creación dun Club de Lectura en galego 
e co desenvolvemento das diferentes actividades propostas polo equipo de traballo da 
biblioteca. 
 Co Plan TIC colaboramos a través do mantemento e difusión do blog do 
departamento no que colgaremos recursos web para o fomento da nosa lingua. 
 Co Plan de Convivencia colaboramos a través de todas aquelas actividades que 
buscan superar prexuízos e discriminacións relacionadas coa lingua. 
 Co Departamento de Actividades Extraescolares colaboramos na organización de 
saídas educativas e culturais e na organización de charlas, exposicións e actividades de 
conmemoración das festas tradicionais no propio centro.  
 

 
2.7 Avaliación da propia programación. 

 O equipo de Dinamización Lingüística avaliará o grado de consecución dos 
obxectivos plantexados para as actividades propostas, mediante un estudo posterior á 
realización de cada actividade no que se analizará o grado de participación e satisfacción 
do alumnado ou persoal da comunidade educativa en cada actividade.  
 Os principais instrumentos para esta avaliación serán as entrevistas persoais co 
alumnado ou profesorado, e a realización de enquisas de valoración para os 
participantes nas actividades. Nestas enquisas incluiranse apartados de suxerencias de 
mellora. 
 A través destas avaliacións iranse introducindo modificacións ao programa 
durante o curso e se valorarán as posibilidades de mellora para vindeiros proxectos. 
3. Anexo I. Cadro resumo de actividades para a Normalización Lingüística. 
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Nome actividade Destinatarios Temporalización 
Departamentos 

implicados 

Material 

necesario 

Asesoramento 

lingüístico e técnico 

Comunidade 

educativa 

Todo o curso ENDL e Dep. de LG  

Posta en valor dos 

recursos do centro 

Alumnado e 

profesorado 

Todo o curso ENDL  

Xestión do blog Comunidade 

educativa 

Todo o curso ENDL  

Cinema en galego:   
-Asistencia 
Curtocircuíto. 
-“Irmaos de 
Sangue”.  
-Vídeo elaborado 
polos propios 
alumnos sobre a 
Historia do Cinema 
Galego. 

 

Alumnado Outubro e 

 

      Abril 

ENDL -Custo 

transporte  

-Honorarios 

invitados 

Día Europeo das 

linguas 

Comunidade 

educativa 

Semana do 24-

28 setembro 

ENDL Cartaces, 
fotocopias 
noticias 
xornais 

Semana da Ciencia 

en Galego 

Alumnado Novembro ENDL, Dep. CN, 
Dep. de FQ, Dep. 

Tecnoloxía, Dep. de 
EPV e Dep. de 

Música 

Material 
papelería e 
ferraxería 

para 
elaboración 

de enxeños e 
cartaces 

XXIV Certame de 

Adhesivos 

Alumnado Convócase en 
Novembro, 

decídense os 
gañadores/as no 

segundo 
trimestre e a 
exposición 
itinerante 

realízase no 
terceiro 

ENDL e Dep. EPV   
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Revista ESPIÑEIRA Comunidade 

educativa 

Todo o curso. 

Edición impresa 

en Xuño. 

Todos os 

departamentos. 

Presuposto 

para a 

impresión das 

revistas. 

Charlas ou 
encontros 

Científico-Literarios. 

Alumnado e 
profesorado. 

Unha charla no 
segundo 

trimestre e outra 
no terceiro. 

ENDL, Dep. de CN 
e Dep. de LG 

Presuposto 
para os 

honorarios 
dos 

convidados. 
Celebración do Día 

de Rosalía 
Alumnado e 
Profesorado 

Febreiro ENDL e 
Departamento de 

LG 

Agasallo para 
gañadores/as. 

Material 
papelería 

Namórame en 

Galego 

Alumnado Febreiro (Día dos 

Namorados) 

ENDL e Dep. de LG Agasallo para 

gañadores/as. 

Celebración do Día 

das Artes Galegas 

Alumnado Abril 

1 de abril 

Domingo de 

Andrade 

ENDL e 

Departamento EPV 

Material de 

papelería 

para cartaces 

Celebración de 

festas tradicionais 

Alumnado e 

profesorado 

Todo o curso 

(nas datas que 

coincida) 

Todos os 

departamentos 

Material de 

papelería 

para cartaces 

e decoración 

Busca do tesouro 

Letras Galegas 

Alumnado e 

profesorado 

Maio ENDL e Dep. de LG Material de 

papelería e 

agasallos 

Carreira pola Lingua Alumnado Maio ENDL e Dep. de 

E.F.) 

Agasallos 

Representación 
teatral sobre 
Carballo Calero 

 

Alumnado Maio ENDL Presuposto 

para 

honorarios 

dos 

convidados 



                                                                                                                             

 

Curso 2019-20 Ver 1.0 páx.14 
 

-Organización dun 
certame de 
narrativa e poesía 
na ESO e no 
Bacharelato. 
 
 

 

alumnado 

Febreiro EDNL Agasallo para 

os ganadores 

2.4.10-
Organización da 
exposición 
“Robótica e 
Tecnoloxía en 
Galicia”  
 

Alumnado e 

profesorado 

Marzo EDNL 

TECNOLOXÍA 

PlÁSTICA E 

AUDIOVISUAL 

 

-Colaboración coa 
Semana Fauna  
  
 

Alumnado e 

profesorado 

Abril TODOS OS 

DEPARTAMENTOS 

DO CENTRO 

 

TABOLEIRO de 
ENDL 
 

Alumnado e 

Profesorado 

TODO O CURSO   

PROPOSTA DE 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIAIS en 
galego  destinados 
a mellorar a 
Biblioteca do 
Centro. 

Alumnado e 

profesorado 

TODO O CURSO EN 

COLABORACIÓN 

CON TODOS OS 

DEPARTAMENTOS 

 

SAÍDA PARA 
ASISTIR A UNHA 
REPRESENTACIÓN 
TEATRAL NA CASA 
DA CULTURA DE 
BOIRO 

Alumnado de 

3º e 4º da 

ESO 

Novembro EDNL  

 
Boiro, 30 de setembro de 2019 
O xefe do departamento de Normalización de Dinamización Lingüística 
 

 


