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1. - INTRODUCIÓN 

A equipa de Dinamización da Lingua galega do IES Fernando Esquío de 
Neda pretende, con moita vontade, fomentar o uso da lingua galega na nosa 
comunidade educativa tanto como sexa posible. Tentaremos, polo tanto, 
contribuír á difusión da cultura propia e incentivar e apoiar o máximo número 
de iniciativas a prol do emprego común e sen complexos da nosa lingua. 
No presente proxecto desenvolveremos unha serie de actividades que 
pretendemos levar a cabo ó longo de todo o curso académico 2016-2017. 
Con elas procuraremos dar un pulo significativo á visibilidade do galego, nun 
intento de mellorar a adquisición de competencia lingüística no idioma e de 
conformar actitudes positivas cara á nosa lingua, nun momento tan crítico 
como no que nos atopamos. 

2. - MEMBROS DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

No ano académico 2016/2017, o Equipo de Normalización Lingüística estará 
formado polas seguintes persoas: 

Representantes do alumnado: 

Sergio Casteleiro Meno 
Natalia González Alvariño 
Sergio Llago Fernández 
Celia Meizoso Romero 
Sara Rodríguez Puentes 
Nayra Santiago Goti 
José Antonio Siva Beceiro 

Representantes do profesorado: 

Belén Feijoo Plaza (Filosofía) 
Carme Blanco Gómez (Lingua Galega) 
Mónica Ares Ameijide (Lingua Galega) 
Nieves González Pérez (Dpto. de Orientación) 
Eva Elsa Veiga Sánchez (Bioloxía) 
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Miguel Anxo Varela Vázquez (Debuxo) 
Begoña López Soto (Inglés) 
Paulino Pereiro Martínez (Música) 

Representantes do persoal non docente: 

María Cruz Grandío 

Coordinador do Equipo de Normalización Lingüística: 

Paulino Pereiro Martínez (Música) 

3. - BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO ACTUALIZADO 

Este proxecto así como as medidas e as actividades a realizar están 
baseadas nun estudo sociolingüístico realizado previamente. As actividades 
que se van realizar no centro teñen como punto de partida este estudo 
sociolingüístico e están encamiñadas en mellorar, na medida do posible, 
aqueles aspectos máis negativos. Para levar a cabo un plan lingüístico 
axeitado para o centro, consideramos necesario realizar tanto un estudo da 
situación do galego no entorno, como analizar o contexto sociolingúístico do 
centro, un estudo sociolóxico da situación tanto do profesorado e do 
alumnado, como do persoal non docente e as familias, ademáis de ter en 
conta calquera circunstancia que axudase a  valorar a ambientabilidade 
lingüística do centro. 
Para afrontar esta tarefa, levamos a cabo unha recollida de datos mediante 
unha sinxela enquisa, procurando que os contidos  plantexados nos 
cuestionarios fosen escollidos pero útiles, en tanto que significativos e 
contrastados.  
Ademáis da información de primeira man que proporcionou o devandito 
inquérito, procuramos enriquecer as nosas perspectivas recorrendo a 
algunhas fontes secundarias, nomeadamente, os estudos do Mapa 
sociolingüístico de Galicia, editado no ano 2004 pola Real Academia Galega, 
e a obra A Sociedade Galega e o idioma: A evolución sociolingüística de 
Galicia (1992-2003), do ano 2005, con edición a cargo do Consello da 
Cultura Galega. 
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3.1. Contorno sociolingüístico do centro 

Nas seguintes liñas desenvolveremos un estudo que vimos de realizar sobre 
o uso das linguas na contorna sociocultural na que está inserido o centro. 
Para a súa elaboración, tivemos en conta tanto os datos do inquérito do que 
falamos anteriormente como os de todas as fontes secundarias ao noso 
dispor. Os datos reflicten unha situación acorde cos datos oficiais, que falan 
do retroceso xeral experimentado pola lingua galega ao longo do s. XX, 
cunha continua perda de falantes que afecta de xeito especial aos contornos 
urbanos e á poboación moza.    
O noso centro está situado na área de influencia dunha das zonas de Galicia 
onde o retroceso do galego en favor do castelán é máis patente: a zona de 
Ferrolterra. Todos os datos recabados sobre usos lingüísticos na cidade 
coinciden en sinalar esta tendencia. 

Usos lingüísticos do total da poboación e da clase media en Ferrol 

!  

"En Ferrol vemos unha menor influencia da clase social no comportamento 
lingüístico dos suxeitos. Como observamos na gráfica, a varianza é moi 
pequena. En todo caso, o uso do galegodescende na clase media (2,00 
fronte a 2,04), en consonancia co dato xeral." 
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(A Sociedade Galega e o idioma: A evolución sociolingüística de Galicia 
1992-2003, páx. 65) 

"Tocante á distribución territorial, a poboación residente en municipios con 
menos de 10.000 habitantes descendeu, no período observado, un 7,4%. As 
cidades experimentaron tamén unha tendencia decrecente, retrocedendo en 
termos relativos un 3,9%. Pola contra, os concellos de tipo intermedio (de 
10.001 a 50.000 habitantes) medraron nun 9,8%, como consecuencia da 
expansión das áreas metropolitanasdas principais cidades e das vilas do 
corredor Atlántico". (Mapa sociolingüístico de Galicia, páx. 31)" 

Competencia en galego e en castelán no MSG-04. Valores en medias (o valor central é 2,5) 

!  

"As dinámicas demográficas que, sobre todo desde a segunda metade do 
século XX, veñen mudando a composición tipicamente rural da poboación 
galega constitúen un dos elementos estruturais do proceso substitutivo. Os 
novos datos obtidos redundan nesta relación e amosan a forte asociación 
existente entre a adquisición primaria da lingua galega e o nacemento en 
concellos con menos de 10.000 habitantes". 
 (Mapa sociolingüístico de Galicia, páx. 39) 
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 Lingua inicial 
segundo o hábitat de 

nacemento 
no MSG-04 

 

 

 

"Cómpre salientar o brusco descenso de galegofalantes iniciais que se dá 
entre as localidades ‘de 5.001-10.000’ e as de tamaño inmediatamente 
superior ‘de 10.001-20.000 habitantes". 
 (Mapa sociolingüístico de Galicia, páx. 40) 

"Cómpre destacar a acusada perda de galegofalantes iniciais que se 
produciu nos ámbitos rurais no período observado, o que leva a reparar no 
feito de que o proceso de substitución lingüística tamén está a afectar a un 
contorno que, ata agora, permanecera relativamente impermeable á 
penetración do castelán". 
(Mapa sociolingüístico de Galicia páx. 41) 

"A figura 2.11 mostra un claro predominio do castelán nas sete grandes 
cidades de Galicia, especialmente en Ferrol e Vigo. En todas elas a resposta 
maioritaria corresponde ás categorías ‘só castelán’ e, a seguir, ‘máis 
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castelán’, se ben con diferenzas dunhas a outras. Sumando as dúas opcións 
de resposta referidas ao castelán obsérvase que a proporción de 
castelanfalantes iniciais en ningunha cidade baixa do 58,1% de Lugo". 
(Mapa sociolingüístico de Galicia, páx. 44) 

Lingua inicial nas sete cidades galegas no MSG-04 
 

"Así, Ferrol resulta a cidade máis castelanizada en canto aos usos iniciais, 
pois preto do 70% da poboación con idades comprendidas entre os 15 e os 
54 anos aprendeu a falar só en castelán. Sumando as opcións ‘só castelán’ e 
‘máis castelán’ obsérvase que a proporción de persoas que adquiriron de 
maneira única ou preferente o castelán ascende ao  84,5%". 
(Mapa sociolingüístico de Galicia, páx.44) 

"As cidades que se asocian ao predominio de adquisición do castelán son 
Ferrol e, en menor medida, Vigo". (Mapa sociolingüístico de Galicia, páx. 48) 
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Lingua inicial segundo o nivel educativo no MSG-04 
 

Así e todo, este comportamento lingüístico que observamos non é uniforme, 
e manifesta algúns rasgos característicos que cómpre sinalar: 

- E xeral, o uso do galego na comunidade educativa é minoritario. O feito de 
estar situados nunha vila preto de Ferrol, que é unha zona fortemente 
castelanizada, é determinante neste sentido. Como veremos máis adiante, 
unha grande parte do alumnado é castelán falante e procede de familias 
castelán falantes. 

- Os rapaces que proveñen de zonas rurais presentan un uso do galego 
maior, o mesmo que as súas familias. Esta é unha particularidade que 
observabamos en anos anteriores, e que segue a ser unha constante na 
actualidade. 

- A maior parte dos pais utilizan o castelán como lingua escrita e como lingua 
falada. Posiblemente isto sexa debido a que que moitos deles foron 
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educados en castelán e o galego non estaba presente na súa vida de 
estudantes, alomenos no que respecta á súa formación académica. 
- Igual que vén acontecendo en anos anteriores, persiste a percepción do 
castelán como lingua dominante de cultura e modelo de lingua urbana. 
Ademáis, o feito de estar o noso centro preto da cidade de Ferrol, fai que 
sobre todo os alumnos opten pola lingua que eles consideran máis urbana, 
culta e útil nos usos sociais: o castelán. 

- A maioría dos membros da comunidade educativa manifestan non ter 
ningunha dificultade á hora de entender o galego, tanto a nivel falado como 
escrito. 

- Hai un número significativo de pais que utilizan o galego como lingua 
habitual. Porén, dentro deste grupo hai algúns deles que, aínda que declaran 
falala habitualmente, non a contemplan como lingua de cultura. 

3.2. Institucións e administración 

Podemos considerar que, a nivel institucional e administrativo, Neda e os 
municipios limítrofes constitúen un área razonablemente galeguizada. A 
lingua empregada polo Concello é o galego e a maioría dos representantes 
dos diferentes partidos realizan as súas comunicacións públicas e as 
campañas en galego. Tamén a vida administrativa do Concello, ata onde 
puidemos observar, está galeguizada. Asemade, as entidades asociativas do 
contorno (veciñais, culturais, deportivas, etc) mostran tamén unha actitude 
moi positiva e empregan a lingua galega, cando menos en público. 
Respecto ao propio centro, dicir que o uso do galego está plenamente 
integrado no ámbito administrativo, onde todas as comunicacións oficiais 
fanse nesta lingua.  
Ademáis de os alumnos e profesores, o centro conta cun equipo de personal 
non docente: unha persoa no sector administrativo, dous conserxes, catro 
membros no persoal de servizo de mantemento e limpeza, e unha persoa 
responsable da cafetería. Todos eles amosan unha disposición favorable ao 
uso do galego. 
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3.3. Situación do profesorado 

Na última análise sociolingüística feita no centro, os resultados determinaban 
que a presenza do galego no centro podíase considerar entre escasa e 
moderada.  

Sen dúbida, o profesorado é un dos principais axentes escolares á hora de 
levar a cabo a planificación lingüística dun centro. O noso IES conta 
actualmente cunha plantilla variable de arredor de 35 docentes, que nos 
últimos anos experimentou unha merma importante. A maioría teñen destino 
definitivo no centro, son de orixe galega, e a súa idade media sobrepasa os 
corenta anos. 
Aínda que é unha a minoría a que usa o galego habitualmente, podemos 
afirmar que en xeral, non hai unha actitude hostil cara ao galego. 

A partires da información recabada sobre este colectivo a través de diversas 
fontes, entre as que destaca o noso inquérito, podemos tirar algunhas 
conclusións importantes: 

- Cando preguntamos pola lingua falada habitualmente, o castelán supera ao 
galego, aínda que a opción predominante é a que revela un emprego de 
ámbalas dúas. Este feito pode ser facilmente explicable tendo en conta a 
idade (unha parte do claustro non cursou galego no bacharelato) e o lugar de 
residencia (fortemente castelanizada).  

-  Unha gran parte do profesorado fai uso das dúas linguas oficiais e tende a 
pasar ao castelán se algún alumno ou alumna se dirixe a el/ela nesta lingua. 

- Unha maioría do profesorado manifesta que, aínda que a súa capacidade 
para expresarse en galego é alta en xeral, a súa práctica a nivel oral é 
escasa ou cando menos insuficiente. Moitos deles afirman ter dúbidas sobre 
terminoloxía galega ou sobre a corrección de certas estruturas lingüísticas 
que a miúdo lles fan cometer erros e sentir inseguridade. 

- Cando preguntamos pola actitude cara á normalización do galego, tanto no 
ámbito educativo como na sociedade, a reposta é claramente favorable a 
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esta, fronte ás opcións que rexeitan ou ven con indiferencia esta 
normalización. 

-  A maior parte do profesorado entende a diversidade lingüística e cultural 
como unha riqueza que hai que respectar. 

- A maior parte do profesorado realizou algunha vez cursos de formación de 
lingua galega. 

- A maior parte do profesorado coñece e emprega regularmente material 
didáctico en galego sobre a disciplina que imparte. 

             Usos de Lingua habitual                                                Capacidade para expresarse en galego 

 

       Normalizacion do galego na escola                                               Normalizacion social do galego 
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Incluso dentro do grupo dos que empregan habitualmente o castelán, 
atopamos unha actitude positiva cara o galego e un desexo de participar e 
colaborar nas actividades de dianamización lingüística. Moitos docentes, de 
diferentes departamentos e materias, aportaron ideas e amosáronse 
dispostos a colaborar co EDLG. 

3.4. Situación do alumnado 

Como xa dixemos, o Equipo de Dinamización de Lingua Galega, ven de 
realizar recentemente un inquérito sociolingüístico que actualiza os datos do 
realizado no ano 2010. O inquérito foi distribuido, ademáis de ao 
profesorado, entre a maior parte do alumnado. Os datos extraídos, unha vez 
tabulados e ordenados, dan unha idea da situación da nosa língua entre os 
principais usuarios do sistema educativo no noso centro. A análise desta 
información, dende un primeiro momento, deixa patente a continua perda de 
falantes da que adoece a lingua galega, que ao noso modo de ver, non está 
a ser obxecto da protección que merece por parte das Administracións. 

Os nosos estudantes proceden principalmente do Concello de Neda, aínda 
que tamén hai aportacións doutros concellos limítrofes. Dende o punto de 
vista sociolingüístico, o alumnado pódese calificar como de medio rural e 
periurbano. Isto último resulta relevante se temos en conta que a cidade de 
referencia é Ferrol, unha zona fortemente castelanizada. 

Polo que respecta aos costumes e usos socioculturais, as iniciativas son 
máis ben escasas. Non hai asociacionismo cultural no centro nin activismo 
asociativo do alumnado se exceptuamos a participación no Consello Escolar. 
Existe tamén unha ANPA, cunha afiliación non moi numerosa. 

Lingua habitual 
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O uso do galego dentro do alumnado é minoritario, sobre todo a nivel oral. 
Sen dúbida, isto vén derivado de que en moitos casos a lingua utilizada nas 
súas relacións sociais é maioritariamente castelán,  lingua que arredor dun 
80% manifesta empregar habitualmente. Por outra banda, unha porcentaxe 
variable, que chega ata o 45% en niveis intermedios, como en 3º e 4º de 
ESO , manifesta empregar tanto castelán como galego, polo que podiamos 
concluir que hai un número de alumnos, cercano á metade, que se declaran 
bilingües. Este é quizáis a única lectura optimista que podemos tirar a partir 
da información acadada.  

Porén, cando observamos os datos relativos á lingua falada no entorno 
doméstico, castelán baixa ata o 40%, cun certo ascenso, ata o 22% nos 
cursos de bacharelato, do número de galego falantes. Isto pódese deber a 
que hai un porcentaxe significativo de alumnos que viven en concellos da 
área rural que, na maioría dos casos, cursan estudos nos niveis máis altos. 

Polo que respecta aos usos lingüísticos no centro, dicir que o uso do 
castelán ascende de novoa como lingua preferida. A maioría dos alumnos 
revelan unha boa competencia lingüística a nivel escrito, pero manifestan 
importantes deficiencias a nivel oral, posiblemente debido ó pouco uso 
espontáneo que fan do galego. Ademáis, podemos afirmar con rotundidade 
que o comportamento lingüístico do noso alumnado indica unha situación 
diglósica, xa que a maioría manifestan  cambiar de lingua segundo a 
situación e a quen se dirixan.  

Lingua habitual 
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!  

Lingua habitual no entorno doméstico 

!  

Lingua habitual no ámbito educativo 
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!  

Concellos de procedencia 

A maior parte dos alumnos proceden do Concello de Neda, e en menor 
medida, de Narón. Hai un grupo minoritario composto por alumnos de San 
Sadurniño, a Capela, Moeche, Ferrol e outros. 

Concello de procedencia 
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Nivel e expectativas de estudos 

Unha maioría dos alumnos, en torno ao 55%, ten unha expectativa de 
estudos alta, e aspira a rematar estudos universitarios, mentres que só o 
25% aspira a rematar estudos de Formación Profesional. Isto contrasta co 
nivel de estudos acadado polos seus pais, que é maioritariamente de 
estudos secundarios. O alto nivel de expectativas persoais en combinación 
cos usos lingüísticos declarados, lévanos a concluir  que para os nosos 
alumnos, a lingua predominante para uso académico é o castelán, aínda que 
non rexeitan abertamente o galego. 

Expectativa de estudos 

!  

Actitude cara á normalización 

Á hora de pronunciarse sobre a normalización do galego, tanto no ámbito 
académico como na sociedade, as cifras dos que se manifestan a favor e os 
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que amosan indiferencia é similar, en torno ao 45% en ámbolos dous casos. 
O dato positivo é que tan só un máximo dun 10% se manifestan claramente 
en contra. 

Actitude cara á normalizaciónón do galego no ámbito educativo 

!  

Actitude cara á normalización social do galego 
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!  

Se temos en contra a información tomada doutras fontes, como debates e 
entrevistas persoais, podemos facer tamén estas outras consideracións: 

- Unha maoría do alumnado afirma que entende perfectamente as clases en 
galego. son unha minoría, en cambio, os que pensan que as clases deberían 
ser todas en galego. 

- Unha maioría pensa que é importante coñecer e saber empregar o galego, 
aínda que non asocien este uso con entornos de prestixio social. Asimesmo, 
afirman que o galego debe ser preservado como parte do patrimonio cultural 
de Galicia. 

Podemos concluir que o número de alumnos que falan entre eles 
espontaneamente galego é pequeno. Igual que acontecía no último estudo 
que fixemos, parece queo galego non está moi presente na súa vida familiar 
e de relacións sociais. Asimesmo, como xa dixemos, a situación na que vive 
o alumnado pódese cualificar claramente de diglósica, xa que incluso 
aqueles que empregan as dúas linguas, cambian dunha a outra según o 
contexto, e manifestan unha preferencia clara polo castelán en entornos 
académicos ou de prestixio. A parte positiva desta situación radica en que, en 
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xeral, o alumnado amósase receptivo cará á normalización da lingua, ou 
alomenos non se declara abertamente en contra.  

Por estes motivos plantexamos que as actividades dirixidas ao alumnado 
deben deseñarse de xeito que reulten atraíntes para eles, e ir dirixidas a 
fomentar o uso oral (sen esquecer o escrito) do galego. Tamén é importante 
que vexan o galego como unha lingua útil, presente en tódolos ámbitos e 
situacións da vida moderna (internet, telefonía...) e cun uso práctico 
incuestionable. 

3.5. Situación lingüística do centro 

Polo que respecta ao entorno lingüístico no que se desenvolve a actividade 
diaria do centro, este  pódese cualificar de respectuoso coa lei e favorable ao 
uso do galego. Todo o relacionado coa sinaléctica, directorios e rotulación 
está en galego. Asimesmo, a redacción de documentación administrativa, 
textos oficiais, convocatorias  e comunicacións varias, realízase tamén en 
galego, lingua que preside tamén a relación coas familias, e co persoal de 
administración e servizos. En xeral, podemos dicir que a ambientalidade 
lingüística externa e máis visible do centro invita ao emprego do galego. 

Ademáis, o EDLG está a desenvolver un labor diario que tende a preservar e 
acrecentar esta ambientalidade galeguizada por diferentes vías: 

- Procura fomentar a presenza oral e escrita da lingua galega na vida do 
centro e galeguizar na medida do posible a súa vida administrativa, 
proporcionando apoio nas dúbidas que se puidesen presentar sobre a 
corrección lingüística dos escritos emanados da actividade do centro cando é 
preciso. 

- Ofrece súa a total disponibilidade á Asociación de Nais e Pais de alumnas/
os (ANPA), á asamblea de delegados e a todos os colectivos e persoas que 
forman parte da comunidade educativa para  axudarlles a desenvolver a súa 
actividade en galego. 
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- Tenta promover a participación do alumnado na vida social e cultural do 
centro mediante actividades como os distintos festivais que se celebran en 
Nadal, Entroido ou fin de curso, e que son publicitados e celebrados en 
galego. 

- Procura alentar a organización de actividades extraescolares que propicien 
contextos de relación co contorno nos que se amosa o emprego vivo da 
lingua, como visitas e excursións con interese dende o punto de vista 
lingüístico, que contribúen a dar visibilidade á lingua galega. 

- Promove a divulgación na comunidade educativa de material didáctico ou 
de apoio en lingua galega, concedendo especial importancia a todo o 
relacionado coas TIC, malia que a os fondos asignados para este fin pola 
administración son cada ano máis escasos. 

- Ofrece asesoramento sobre a normativa legal que regula o uso da lingua, a 
fin de que calquera membro da comunidade educativa poida ter un 
coñecemento actualizado dos seus dereitos en todo momento. 

3.6. Consideracións finais 

Á vista dos datos analizados, e as tendencias que estes reflicten, podemos 
tirar algunhas conclusións que resultan evidentes: 

- Ao igual que acontecía hai uns anos, podemos dicir que a presenza do 
castelán non corre perigo no noso centro. É unha lingua presente en tódolos 
ámbitos, incluído o social e o familiar, e todo parece indicar que gaña terreo 
progresivamente. 

- A lingua galega, incluso naqueles casos en que predomina unha actitude 
indiferente, non é estraña a ninguén, e o grao de comprensión oral e escrita 
que acada é elevado. 

- O predominio do castelán sobre o galego, que é notorio, maniféstase a 
través dun cadro de situación diglósica, que afecta principalmente ao 
alumnado do centro, polo que o esforzo do EDLG deberá ir encamiñado a 
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aumentar a presenza da lingua minoritaria, o galego, para acadar, na medida 
do posible, que o alumando sexa bilingüe ó finalizar a etapa. 

- En xeral, malia a escasa valoración que parece recibir a nosa lingua entre o 
alumnado, percíbese unha certa autoconciencia positiva respecto á 
identidade e a cultura galegas. Por iso, pensamos que é importante fomentar 
actividades dirixidas a coñecer e difundir a nosa cultura, de forma que a 
lingua apareza como algo directamente vencellado a esta. Neste sentido, é 
interesante afondar naquelas propostas máis modernas e atractivas para os 
rapaces (contidos audiovisuais, plataformas de internet, TIC, etc.), sen 
descoidar a participación activa das familias e o resto de membros da 
comunidade educativa. Só desta forma conseguiremos, entre todos, revertir 
esta situación. 

4. - OBXECTIVOS 

A equipa de Dinamización da Lingua Galega do IES Fernando Esquío propón 
un proxecto de fomento do uso da nosa lingua dirixido a intentar lograr e 
ampliar, na medida do posible, os obxectivos que a normativa legal sinala.  
Á hora de programar as accións dinamizadoras, tivemos moi en conta que a 
programación fose variada en canto a actividades e destinatarios. 
Pretendemos que sexa atractiva, sobre todo para o alumnado, que potencie 
as competencias activas e que sexa asequible para todos os membros da 
comunidade educativa. 

4.1- Obxectivos xerais 

Como obxectivos xerais propoñemos os seguintes: 

- Valorar a lingua galega como propia de Galicia.Utilizar a lingua galega, 
oralmente e por escrito, como instrumento para a comunicación interpersoal 
e a comprensión, análise e organización de feitos e saberes de calquera tipo. 

- Utilizar a lingua galega para a comprensión e para a elaboración de 
informacións orais e escritas, atendendo ás características formais de cada 
unha delas. 
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- Continuar co traballo para lograr unha superación progresiva dos esquemas 
diglósicos e da súa consecuencia máis inmediata: o rexeitamento do idioma 
propio. 

- Afianzar na comunidade educativa a confianza e dignidade no emprego da 
nosa lingua como vehículo natural e propio de comunicación. 

- Proseguir coas tentativas para ampliar o uso da nosa lingua por parte da 
comunidade educativa, tanto nas destrezas orais (falar, entender) coma nas 
escritas (ler, escribir). 

- Informar das disposicións legais vixentes sobre a lingua a todos aqueles 
membros da comunidade educativa que o requiran. 

- Asesorar e orientar o profesorado non especialista sobre cuestións 
lingüísticas relativas á normativa, a terminoloxía, a lexicografía ou a 
bibliografía en lingua galega. 

- Cooperar e potenciar, na medida das posibilidades da equipa de 
dinamización lingüística, todas aquelas actividades organizadas polo centro 
nas que o galego sexa a lingua vehicular. 

- Establecer liñas de traballo e colaboración con persoas e entidades da 
contorna, ou de ámbito nacional, que promovan ou tomen parte en iniciativas 
de normalización lingüística, en especial con outros Equipos de Dinamización 
da nosa contorna e con asociacións que traballen nesta mesma liña. 

- Contribuír ao fomento da lectura e da expresión escrita na nosa lingua. 

- Poñer en valor a relación da nosa lingua coa lingua portuguesa e propiciar o 
achegamento ás diferentes culturas que teñen esta lingua como soporte. 

- Fomentar a colaboración interdisciplinar para a realización de actividades. 

- Difundir entre a comunidade educativa a existencia de recursos lingüísticos, 
dixitais e en papel, e facilitar o seu uso. 

  23



- Promover o uso de ferramentas propias da tecnoloxías da información en 
galego, con especial atención ao software libre disponíbel na nosa lingua. 

- Animar os integrantes da comunidade educativa a introducir, e usar, a 
lingua galega nas creacións dixitais (páxinas web, blogs, etc.). 

4.2- Obxectivos particulares adecuados ós distintos sectores: 

a.- Implicar de forma activa a todos os membros da comunidade 
educativa no proxecto. Este obxectivo involucra a todos os sectores, isto é, 
o contorno do centro, o profesorado, o alumnado e outros membros da 
comunidade educativa. 

b.- Primar a orixinalidade para incidir nos usos reais, orais e escritos, 
da comunidade educativa. Este obxectivo pretende fomentar a creatividade 
e as actividades amenas para que todos os sectores participen coas súas 
ideas no proxecto.  

c.- Potenciar as competencias activas sobre as pasivas, con especial 
atención a aquelas que fomenten a oralidade. Este obxectivo busca 
favorecer a comunicación entre todos os sectores mediante a potenciación 
do uso oral. 

d.- Utilizar as novas tecnoloxías. Este obxectivo persegue a utilización do 
noso idioma nas novas tecnoloxías, implicando non só o alumnado, senón 
tamén ao profesorado e outros colaboradores externos. 

e.- Potenciar o uso da lingua fóra do centro en colaboración con outras 
institucións, entidades ou asociacións externas ó mesmo. Este obxectivo 
pretende que os distintos sectores empreguen a lingua galega nas 
actividades propostas. 

f.- Colaborar con outros centros educativos no deseño da planificación 
lingüística e/ou realización de actividades. Este obxectivo ten como 
finalidade que todos os sectores das comunidades educativas dos centros 
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que realizan as súas actividades en conxunto empreguen o galego.  

g.- Realizar actividades plurianuais. Este obxectivo procura unha liña de 
continuidade no proxecto e unha serie de accións regulares nas que toda a 
comunidade educativa poida participar. 

h.- Diversificar as actividades ó longo do curso de xeito que estas 
resulten numerosas e coherentes cos obxectivos propostos. Este 
obxectivo, unha vez máis, involucra os distintos sectores, xa que coa súa 
consecución todos saen gañando.   

5. - DESCRICIÓN DETALLADA DAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA PARA CADA UN DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 

A Equipa de Dinamización da Lingua Galega do noso IES  ten previsto levar 
a cabo unha serie de actividades ó longo do ano coas que poder contribuír á 
consecución dos obxectivos particulares propostos, e a través destes, aos 
obxectivos xerais. 
Ante todo, pretendemos seguir a colaborar coas iniciativas que propoña a 
Coordinadora de Equipas de Normalización de Ferrolterra, tendo en conta 
aquelas que máis se axusten ás nosas necesidades. Tamén pretendemos 
colaborar cos concellos de Neda e Ferrol naquelas actividades que fomenten 
o uso do galego, e por suposto, damos por feito o apoio do equipo directivo 
para levar a cabo este proxecto e outras actividades que vaian xurdindo.  
Loxicamente, a realización das actividades está supeditada aos cartos que 
poidamos recibir nesta convocatoria. 
A temporización exposta en cada actividade no cadro correspondente, é 
meramente orientativa, xa que dependerá moito das circustancias en cada 
momento (disponibilidade de persoas, outras actividades do centro, 
exames...). Polo que respecta aos cartos, tamén traballamos en base a 
cálculos aproximativos, xa que de moitas das actividades non se pode saber 
con exactitude o custo por adiantado.. 
A continuación presentamos de forma detallada as diferentes accións 
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dinamizadoras que, ao noso mdo de ver, contribúen a lograr os obxectivos 
particulares. 

a.- Implicar de forma activa a todos os membros da comunidade 
educativa no proxecto. 

- Información permanente a través de taboleiros e outros soportes. 
Propoñémonos informar ó alumnado dos seus dereitos para utilizar o galego 
en tódolos aspectos da súa vida escolar. 

- Promoción de recursos. Queremos publicitar entre a comunidade educativa 
aquelas ferramentas (dicionarios, tesouros, ensaios enciclopedias, 
gramáticas,  
datos sociolingüísticos, tradutores, correctores, programas deseñados en ou 
para o galego, bibliotecas e hemerotecas dixitais...) que teñen un formato 
dixi- 
tal e que están disponíbeis en diferentes portais da rede. 

- Promoción das actividades interdepartamentais. Propoñémonos potenciar e 
coordinar o traballo entre os diferentes departamentos para promover o uso 
do galego a tódolos niveis no marco escolar. 

- Implicación dos pais e nais. O instituto pretende tamén implicar os pais e 
nais neste proxecto, polo que se lles achegará cumprida información coa 
posibilidade de participar en moitas das actividades (música, teatro, charlas, 
contacontos...) e animándolles a colaborar directamente na revista e na 
páxina Web con diferentes artigos. 

- Asesoramento lingüístico a calquera membro da comunidade escolar que o 
demande. 

- Recollida e exposición de información actualizada no taboleiro do EDLG, 
situado no corredor do noso edificio principal, para promover unha actitude 
reflexiva ante diferentes novas sobre a situación actual da nosa lingua, 
ademais de informar sobre convocatorias de certames, obras de lectura… 

- Dinamización da lectura en galego desde a nosa Biblioteca, así como 
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desde a Biblioteca Municipal.  

- Colaborar coas actividades propostas polos distintos departamentos, a 
Vicedirección e o Concello que estean relacionadas co uso da nosa lingua 
(encontro con escritores/as, saídas didácticas, celebración do Día das Letras 
Galegas, campañas informativas, actividades de carácter conmemorativo ou 
celebración de festividades tradicionais  como o entroido, o magosto…). 

- Elaboración e adquisición dun catálogo de material bibliográfico e 
videográfico en galego. Elaboración e adquisición coa que pretendemos 
seguir mellorando a competencia lingüística da comunidade educativa e 
contribuír a facer desaparecer prexuízos.  

- Adquisición e préstamo de música en CD e outros soportes. A finalidade 
desta actividade é a dar a coñecer a música galega e lusobrasileira, en todas 
as súas variantes e estilos. Estes CD poderán ser prestados a toda a 
comunidade educativa.  

- Proxección de películas en galego. O EDLG procurará proxectar un certo 
número de películas en galego coa fin de amosar a nosa cultura (e tamén a 
cultura lusa) como algo moi presente no mundo actual.  
  
- Promover excursións e saídas de Inmersión lingüística. Esta actividade 
pretende fomentar o uso falado do galego, utilizando o galego de xeito 
prioritario para as relacións lúdicas e sociais. En caso de poder viaxar a 
Portugal, como aconteceu en anos anteriores, a actividade servirános para 
pór en relación a nosa lingua coa portuguesa e propiciar o achegamento ás 
diferentes culturas que teñen esta lingua como soporte. 

b.- Primar a orixinalidade para incidir nos usos reais, orais e escritos, 
da comunidade educativa. 

Co fin de conseguir a máxima participación posible, no noso proxecto 
tratamos de primar a orixinalidade nas novas actividades, así como retomar 
as que máis éxito tiveron en anos anteriores. Co este propósito suxerimos as 
seguintes: 
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- Redacción da Revista Vaidaí. O centro xa editou algúns números desta 
revista en anos anteriores, aínda que dende hai dous anos estase lanzando 
cun formato máis caro pero de máis calidade, que tivo moita aceptación. A 
revista implica directamente a toda a comunidade educativa do centro (nela 
interveñen tanto alumnos como profesorado dos distintos departamentos), e 
ademáis facilita o acceso á información a toda a comunidade educativa, xa 
que é lida por todo o alumnado, os pais e o profesorado, polo que resulta 
unha actividade central no noso programa. Asimesmo, hai que ter en conta 
que moitos dos pais aínda non acceden de xeito habitual a internet, polo que 
a edición da revista os mantén en contacto co centro e a través dun medio 
redactado no noso idioma. 
Coa revista, o galego funciona como lingua vehícular tanto de información 
como de diversión. Os temas a tratar son de moi diversa índole, abrindo o 
galego a múltiples ámbitos de coñecemento, e por outra parte, é unha forma 
de que os alumnos entren en contacto cos procesos que rexen a produción 
editorial no mundo das publicacións periódicas. Esta actividade relaciónase 
directamente con tódolos obxectivos do proxecto. 
Aínda que é un proxecto asequible para toda clase de público, a revista está 
elaborada cunha estética e liña editorial corte xuvenil, xa que non temos que 
esquecer que os nosos lectores e maiores colaboradores son mozos. 
Os responsables principais estes últimos anos veñen sendo o departamento 
de Artes Plásticas e a EDLG, índa que, loxicamente, conta coa participación 
de integrantes doutros departamentos, e de toda a comuniade educativa en 
xeral. 

c.- Potenciar as competencias activas sobre as pasivas, con especial 
atención a aquelas que fomenten a oralidade. 

A potenciación das competencias activas sobre as pasivas pode verse en 
actividades como: 

- Convocatoria de certames literarios con motivo do día das letras galegas, 
que promoven o emprego da lingua dende um punto de vista creativo. 
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- Promoción do Taller de rock. No centro temos un taller de rock, xestionado 
polo departamento de artes Plásticas, que funciona moi ben dende hai anos. 
O alumnado no centro interesado na música pode reunirse e ten o seu 
horario para ensaiar os seus temas. Os estilos musicais son diversos, pero o 
galego sempre está presente como lingua vehicular. 
Hai actuacións no propio centro, pero tamén colaboramos anualmente no 
festival de música A mocidade coa lingua, que ten lugar anualmente en 
Ferrol.  
Esta actividade está organizada polo concello e a Coordinadora de EDLG de 
Ferrolterra. A través dela a comunidade educativa no seu conxunto toma 
conciencia do papel que pode xogar o galego en actos lúdicos de diversa 
índole, e resulta moi axeitada para espallar fóra do centro os resultados do 
noso traballo no eido da dinamización lingüística, en tanto que permite poñer 
en relación a alumnado, pais e docentes doutros centros, xa que os 
concertos son de participación aberta. 

- Obradoiro de radio. Esta actividade vai encamiñada a fomentar 
primordialmente a práctica oral do galego, algo que achamos moi necesario 
entre o alumnado. Consiste en crear varios podcast, redactados polos 
propios membros colaboradores, que son verquidos máis tarde nun blog feito 
para o caso. É unha actividade na que maioritariamente adoita participar o 
alumnado, pero que está aberta a toda a comunidade educativa. 

- Promoción do Teatro en galego. O teatro parécenos unha actividade 
interesante posto que amosa unha relación directa entre o galego oral e a 
cultura. Unha das iniciativas que tentaremos levar a cabo será potenciar a 
creación dun pequeño elenco de actores que, a través de monólogos ou de 
pequenas montaxes, funcione como grupo residente con actuacións 
periódicas nos diversos festivais ao longo do curso. 
Por outra banda, temos previsto organizar saídas para o alumnado para 
asistir a funcións teatrais en galego, en colaboración con outros centros 
educativos en moitos casos. A coordinadora de EDLG de Ferrol organiza 
regularmente actividades teatrais, o teatro con G, nas que, como en outras 
ocasións, temos previsto participar.  

d.- Utilizar as novas tecnoloxías. 
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Entre as actividades nas que se pode ver o fomento das novas tecnoloxías 
por parte do EDLG destacamos as seguintes: 

- Desenvolver as actividades do Obradoiro de Radio, que xa de por sí 
implican a utilización de ferramentas informáticas para o tratamento do son. 

- Realización de curtametraxes en galego. Temos a intención de promover 
entre o alumnado a elaboración activa de curtametraxes de pequeño formato 
realizadas en lingua galega. Ademáis dunha forma activa de aprendizaxe de 
cara a cómo funciona o mundo da creación audiovisual en galego, esta 
actividade implica tamén unha iniciación en novas tecnoloxías, pois o acceso 
ás técnicas de tratamento de vídeo levarase a cabo no noso idioma. 

- Potenciar o Blog de Dinamización Lingüística. Hai varios cursos a EDLG 
puxo en marcha o blog de Normalización do centro, que o ano pasado 
decidimos renovar, introducindo algúns pequenos cambios na estética, pero 
sen modificar sustancialmente a súa estructura nin funcionamento anteriores. 
O noso enderezo electrónico é, para todo aquel que queira visitarnos, http://
dlfernanesquio.blogspot.com. O que buscamos con esta actividade é poñer 
en contacto á comunidade educativa coas novas tecnoloxías a través de 
fórmulas que inclúan o galego como lingua de uso común. Queremos que o 
noso idioma sexa visto como una lingua moderna e de futuro. Neste blog 
aparecen novas, cursos, estudos, enlaces... todos eles relacionados coa 
realidade galega, así como información periódica sobre as actividades do 
centro. Esta actividade está aberta a toda a comunidade educativa e ao 
público em xeral que o queira consultar. Funciona durante todo o ano. 

e.- Potenciar o uso da lingua fóra do centro en colaboración con outras 
institucións, entidades ou asociacións externas ao centro. 

A nosa EDLG pretende tamén potenciar o uso da lingua fóra do centro. Neste 
sentido, ofrecémonos a colaborar co Concello de Neda nas distintas 
actividades relacionadas co emprego do galego como charlas, concursos, 
certames, obradoiros... e ofrecer asesoramento lingüístico, na medida do 
posible, a todas aquelas institucións, entidades ou asociacións que así o 
demanden. A nosa meta é potenciar o uso da nosa lingua de xeito cotián fóra 
do centro educativo. Con este fin proxectamos estas actividades: 
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- Participación en Poesía e imaxe. Este ano, queremos seguir participando 
no concurso de poesía e imaxe, en colaboración coa coordenadora de EDLG 
de Ferrolterra. Con esta actividade búscase fundamentalmente crear unha 
síntese entre dúas actividades creativas, a poesía e as artes visuais, 
expresada a través da interpretación gráfica que os alumnos fan dun texto 
poético. O galego contémplase aquí como unha lingua culta e plenamente 
desenvolvida. Ademais, por tratarse dun certame aberto a moitos centros 
educativos de todas as categorías, contribúe a difundir o noso traballo em 
prol do galego e a nosa capacidade para colaborar con outras institucións 
fóra do centro.  

- Participar no certame musical A Mocidade coa Lingua. Ademáis das 
actuacións que o Taller de Rock promove no propio centro, temos intención 
de participar, como todos os anos, no festival de música A mocidade coa 
lingua, que se celebra anualmente en Ferrol.  

f.- Colaborar con outros centros educativos no deseño da planificación 
lingüística e/ou realización de actividades. 

Ademáis das actividades referidas en apartados anteriores que, de por sí, 
implican un traballo colaborativoe organizativo común con outros centros 
educativos, queremos referirnos especialmente neste apartado ás seguintes 
actividades: 

- Colaboración con outras EDLG. O instituto participará, como outros anos, 
nas actividades de ámbito comarcal a través da Coordinadora de equipas de 
Ferrolterra. Consideramos que é interesante organizarse conxuntamente con 
outros centros da comarca de Ferrol, xa que sempre se poden levar a cabo 
actividades que doutro xeito serían difíciles de realizar, como por exemplo: 
cine, concurso de poesía e imaxe,... De tódolos xeitos o Centro tamén terá a 
súa independencia á hora de organizar diferentes actividades, posto que 
deberá axustarse ás características do seu alumnado, profesorado e pais. 

- Potenciar a relación co Concello. O centro manterá tamén contacto co 
Concello de Neda para valorar a posibilidade de promover actividades 
conxuntas, igual que fixo outros anos. 
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- Promoción do cine en galego. Parécenos moi interesante organizar 
actividades relacionadas co mundo dos audiovisuais, e consideramos que o 
galego debe estar presente nese ámbito. Neste sentido temos o propósito de 
organizar a exhibición de películas galegas e en galego, xa sexa no própio 
centro, ou, cando as circunstancias o permitan, facer saídas a salas 
comerciais que programen este tipo de filmes. 
    
- Sesións de contacontos. Con motivo de mellorar a presenza do galego na 
oralidade, apartado onde o alumnado amosa máis deficiencicas, 
consideramos interesante contratar a actuación dalgún espectáculo de 
contacontos, en colaboración com outros centros ou pola nosa conta, se o 
presuposto o permite. Nos cursos anteriores viñeron varios contacontos ó 
centro (asistiu alumnado do 1º e 2º ciclo), e foi unha das actividades de máis 
éxito. 
O obxectivo desta actividade é achegar o alumnado á literatura oral e 
dignificar a lingua nas comunicacións cotiás. Ademáis, por tratarse dunha 
actividade que adoita desenvolverse comunmente a través de circuitos do 
ámbito educativo, permite colaborar estreitamente con outros centros e 
institucións empregando o galego como lingua profesional. 

g.- Realizar actividades plurianuais. 

Entre as actividades de carácter plurianual destacamos as seguintes: 

- Concursos diversos. Os concursos teñen como finalidade básica a 
motivación dos membros da comunidade educativa (principalmente o 
alumnado) para que se expresen en galego, tanto oralmente como na escrita 
(recordemos que seguen a considerar o castelán como lingua de cultura). 
Os departamentos responsables desta actividade serán o de Dinamización, o 
de Lingua Galega e o de Artes Plásticas, aínda que procuraremos abrir a 
colaboración a todo o centro en xeral. Os que vimos realizando ultimamente, 
e temos previstos para este ano, son os seguintes: 

• Concurso de fotografía para seleccionar imaxes a publicar na revista. 
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• Cartas de amor en galego con motivo da celebración de San Valentín. 
O obxectivo desta actividade consiste sobre todo en empregar o 
galego na correspondencia, xa que normalmente este tipo de textos 
son escritos en castelán. 

• Día das Letras Galegas. Con motivo da homenaxe a Manuel María 
faráse un concurso de carteis , que terá como tema principal o día das 
Letras Galegas e a figura homenaxeada. Os alumnos poderán extraer 
información de distintas fontes documentais (internet, enciclopedias, 
libros….) e elaborar unha semblanza propia do autor, que pode incluír 
textos, fotos, recortes, collages, debuxos.... A súa realización sería no 
3º trimestre.  

• Concurso de contacontos. Con esta actividade pretendemos fomentar 
o uso oral do galego a través da creación de monólogos orixinais, ou 
da representación dalgún xa existente. Está destinado a toda a 
comunidade educativa, e temos previsto realizalo no 3º trimestre, en 
datas próximas ao día das Letras Galegas. 

h.- Diversificar as actividades ó longo do curso de xeito que estas 
resulten numerosas e coherentes cos obxectivos propostos. 

Por todo o exposto anteriormente, pode deducirse que un dos obxectivos 
primordias do noso EDLG é diversificar as accións dinamizadoras atendendo 
ás necesidades en cada momento do curso grazas á flexibilidade do 
proxecto. Así, ademáis das saídas do centro para asistir a actividades 
culturais, as convocatorias de certames e concursos, e o resto de actividades 
mencionadas, tratamos de complementar a formación outro tipo de 
actividades, que normalmente imos programando a medida que van xurdindo 
ao longo do curso, e que contribúen a conferir ao proxecto un carácter de 
continuidade no tempo. 

- Organización de charlas, coloquios e exposicións. Hai varios cursos  
comezamos a incluir periódicamente algunhas destas actividades coa 
intención de mudar as actitudes negativas da comunidade educativa cara ó 
galego. Procuramos estar en contacto con escritores, xornalistas, 
asociacións (como por exemplo a Mesa para a Normalización Lingüística), e 
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solicitar a súa colaboración para que impartan algunha charla ou participen 
nalgunha exposición co motivo de sensibilizar a toda a comuniidade 
educativa cara ó galego, para facerlles ver a importancia de apoiar a súa 
lingua, de mantela viva e considerala tamén como lingua de cultura, ademáis 
dunha lingua útil para calquera tipo de comunicación. Como é lóxico, ese tipo 
de actividades non poden ser programadas con antelación, en tanto que se 
trata de eventos puntuais que van xurdindo a medida que avanza o periodo 
escolar. 
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6. – CADRO RESUMO DE ACTIVIDADES 

TEMPORA
LI-ZACIÓN

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE

RESPONSÁB
EL  

ORGANIZAD
OR

DESTINA- 
TARIOS

ORZAMEN
- TO 

APROX.

MATERIAL 
NECESARI

O

Anual
Asesoramento 

lingüístico

EDLG e Dpto. 
de Lingua 
Galega

Comunidade 
educativa -

Anual

Información no 
taboleiro de 

anuncios sobre as 
actividades da 

EDLG

EDLG Comunidade 
educativa

-
Taboleiro 

de 
anuncios

Anual

Colaboración cos 
dptos, 

Vicedirección, 
concello e outras 

institucións

EDLG, dptos, 
Vicedirección e 

outras 
institucións

Comunidade 
educativa

-

Anual
Promoción de 

recursos dixitais en 
galego

EDLG
Comunidade 

educativa -
Recursos 

educativos

Anual

Elaboración e 
publicación da 
revista escolar 

Vaidaí

EDLG
Comunidade 

educativa
1000 
euros

Equipación 
informática

Anual

Adquisición de CD 
e DVD 

relacionados coa 
cultura galega e 

lusa

EDLG 
Vicedirección

Comunidade 
educativa

300 euros



Anual

Saídas e 
excursións para 

fomentar a 
inmersión 
lingüística

EDLG e 
Vicedirección

Comunidade 
educativa

500 euros Transporte

Anual

Taller de rock en 
galego con 

actuación en a 
mocidade coa 

lingua

EDLG 
Vicedirección

Comunidade 
educativa

100 euros
Equipo de 

son

Trimestral
Obradoiro de radio 

e podcast en 
galego

EDLG e Dpto. 
de Lingua 
Galega

Comunidade 
educativa 100 euros

Equipación 
informática

Varios 
trimestres

Actividades de 
teatro e saídas 
para acudir a 
espectáculos 

teatrais

EDLG 
Vicedirección

Comunidade 
educativa 200 euros Transporte

Anual

Proxección de 
películas e 

elaboración de 
curtametraxes 

EDLG 
Dpto. de Artes 

Plásticas

Comunidade 
educativa 80 euros

Atrezo e 
produción

Varios 
trimestres

Espectáculo de 
contacontos en 

galego

EDLG 
Vicedirección

Comunidade 
educativa 600 euros Transporte

3º trimestre
Certames literarios 
e artísticos o dia 

das letras galegas
EDLG

Comunidade 
educativa 200 euros

TEMPORA
LI-ZACIÓN

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE

RESPONSÁB
EL  

ORGANIZAD
OR

DESTINA- 
TARIOS

ORZAMEN
- TO 

APROX.

MATERIAL 
NECESARI

O
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En Neda, a 21 de outubro de 2016                             Visto e Prace 

Varios 
trimestres

Charlas e 
conferencias a 

cargo de autores e 
creadores 

recoñecidos.

EDLG 
Vicedirección

Comunidade 
educativa

600 euros
Equipo de 

son

Anual

Gastos para 
promoción de 
actividades 

(carteis, fotocopias, 
etc.)

EDLG Comunidade 
educativa

200 euros

2º e 3º 
trimestres

Participación no 
concurso poesía e 

imaxe

ENDL e Dpto. 
de Lingua 
Galega

Alumnos de 
ESO e BAC -

1º trimestre
Saída para visitar  

espazos naturais e 
cuturais de Galicia

ENDL
Alumnos de 
ESO e BAC 200 euros Transporte

2º trimestre
Certame de 

creación literaria 
con sms 

ENDL
Alumnos de 
ESO e BAC -

Equipación 
informática

3º trimestre
Marcha pola lingua 

Correlingua
EDNL e Equipo 

Directivo
Alumnado da 

ESO 200 euros Transporte

TEMPORA
LI-ZACIÓN

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE

RESPONSÁB
EL  

ORGANIZAD
OR

DESTINA- 
TARIOS

ORZAMEN
- TO 

APROX.

MATERIAL 
NECESARI

O
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     Asdo. Paulino Pereiro Martínez               Asdo. Carmen Rioboo Fernández 

Coordinador da equipa de dinamización                        Directora
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