
PLANO DE ACTIVIDADES PARA O USO DA LINGUA GALEGA (CURSO
2020/21).

De acordo cos obxectivos  xerais  previstos  no Proxecto  Educativo  do
noso Centro para o uso do idioma e para potenciar a presenza da realidade
galega  no  proceso  educativo  o  Equipo  de  Dinamización  de  Lingua  Galega
deseñou o Plano Anual de Actividades a desenvolver durante o curso 2020/21.
O EDLG ten carácter oficial polo que as súas propostas de actuación afectan
ao Centro no seu conxunto.

O seu coordinador é José Antonio Cid Rivas, tendo como colaboradores
a María Teresa García Regal.

As actividades normalizadoras que pretendemos levar  a  cabo,sempre
que a situación sanitaria o permita, son as seguintes:

1.- Actividades para fomentar o uso do galego no Centro.

Actividades

1. Fomentar a valoración do emprego do galego dentro e fóra do fogar.

2. Participar e colaborar nas iniciativas e actividades do concello de Tui que

fomenten o uso do galego.

3. Saídas programadas:  fomento do coñecemento entre os integrantes do

EDL e intercambios posteriores con outros centros. Andainas, visitas...

4. Difundir  entre  a  comunidade  educativa  as  iniciativas  organizadas  no

Concello ou en calquera outro lugar de Galiza, especialmente na contorna,

que  teñan  a  lingua  galega  como  protagonistas,  especialmente  as  que

sexan de interese para a xente nova.

5. Mellorar a dotación de material en galego da biblioteca. Utilizar o galego 

nas actividades de animación á lectura.



6. Prestar  a  axuda  necesaria  ó  profesorado  que  teña  dificultades  para

empregar o galego nas aulas. Así mesmo, ao persoal administrativo e non

docente.

7. Información  e  difusión  das  campañas  de  Política  Lingüística,  da

Coordinadora de ENLs Galega, da Mesa pola Normalización Lingüística

da que somos membros colaboradores, e calquera outra da que teñamos

noticia

8. Organizar  concursos que premien ao alumnado que destaque na defensa

do galego.

9. Organizar  relatorios e exposicións en/e sobre o galego,  distribuídos ao

longo do curso

10.Deseñar  e  organizar  unha  campaña  publicitaria  fomentando  o  uso  da

lingua  galega,  a  través  da  elaboración  e  distribución  de,  adhesivos,

pulseiras...

11.Publicar na páxina web do Centro e nos taboleiros de exposicións: lemas

de fomento do uso do galego, estudo lingüístico do alumnado, fotos de

viaxes, ...

12. Participar no programa Correlingua 2021

13.Publicación de actividades, xuntanzas, andainas e actividades da EDL no

blog carpediemtui.

14.  Convivencia de 4/5 días entre os membros da EDL en lugar a determinar.

2.- Actividades para a celebración de festas tradicionais que poñen
ó alumnado en contacto coas raíces culturais de Galicia e coa realidade
actual do país.



Colaborar  na  celebración  das  festas,  tradicionais  ou  non,  que
celebramos no noso Instituto:

- Magosto

- Entroido.

- Xogos tradicionais

   - Celebrar o Día das Letras Galegas

3.- Actividades complementarias e extraescolares.

1. Colaborar  na coordinación e organización das numerosas actividades
complementarias  levadas  a  cabo  por  iniciativa  dos  diferentes
departamentos, nas que alumnos e alumnas afondan no coñecemento
da realidade galega.

2. Organizar  unha viaxe de fin  de curso na última semana de xuño ou
primeira  de  xullo  para  os  alumnos  e  alumnas  que  participan  nas
actividades  e  acadaran  resultados  satisfactorios  no  seu  curso
académico:  trátase  de  motivalos  e  premialos  polo  grande  esforzo
realizado.


