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1. ACTIVIDADES DO 1º TRIMESTRE 

 

1.1. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS SOBRE OS OBXECTIVOS DO 
EDLG DO CENTRO 
 

Os pais e nais dos alumnos foron informados do EDLG do centro nunha reunión no mes de 

outubro mantida co equipo directivo, profesorado e titores/as dos alumnos/as do centro. Nesta 

reunión informóuselles dos seus obxectivos e actividades que desenvolven.  

 

Custo da actividade. 0 euros. 

 

1.2. CURTAS DE MEDO PARA O SAMAÍN  
 

Proxectamos os días 2, 3, 9 e 10 de novembro durante o recreo, no salón de actos do 

propio centro e en colaboración coa Vicedirección, curtas de medo dirixidas a todo o alumnado 

que quixese asistir. Os títulos ofrecidos foron: “A meiga chuchona”, “A bruxa regañadentes”, “Fiz, 

o coleccionista de medos” e “Os defuntos falan castelán”. Foi moi alta a asistencia dos alumnos ao 

visionado destas curtas. 

 

Custo da actividade: 0 euros. 

 

1.3. MAGOSTO E XOGOS POPULARES 
 

Esta actividade foi realizada o 4 de novembro en colaboración con Vicedirección, Plan 

proxecta:paisaxe e sustentabilidade e Dinamización da convivencia.Con dita actividade , dun xeito 

lúdico, pretendeuse buscar a convivencia e participación dos alumnos, así como o coñecemento de 

xogos  populares que moitos dos alumnos descoñecían 

 

Custo da actividade: 0 euros. 
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1.4. ACTIVIDADES NON REALIZADAS NESTE TRIMESTRE  
 

A exposición de murais “En galego triunfamos”, non foi realizada pola falla de tempo e a 

concentración de actividades nesta época; quedando contemplada para facer con posterioridade, se 

ben non foi posible e tiveron prioridade outras. 

 

O concurso de panxoliñas non foi realizado por mor da falla de datas nesa época de Nadal. 

 

 

2. ACTIVIDADES DO 2º TRIMESTRE 

 

 

2.1. “CARTAS E MENSAXES DE AMOR”  
 

Convocamos un novo concurso de Cartas de Amor, en colaboración coa biblioteca, para 

celebrar o Día dos Namorados o 14 de febreiro con un premio para a mellor redactada e que 

expresase sentimentos como o amor e a amizade. 

 

Pretendemos recuperar e estender o uso do galego ao ámbito das relacións persoais . 

 

O premio consistiu nunha taza cunha foto seriegrafiada aportada polo gañador.  

 

Custo da actividade: 8 euros. 

 

 

2.2. ACTIVIDADES NON REALIZADAS NESTE TRIMESTRE  
 

Conferencia de representante de organización de defensa da lingua por non dispoñer do 

orzamento necesario. 

 

O concurso de chíos (tweets) de amor non foi realizada por mor da escasa participación na 

anterior edición e coincidencia co concurso de cartas de amor. 
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3.  ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 

3.1. PARTICIPACIÓN NO “CORRELINGUA 2017”  
 

O día 2 de maio, o alumnado de 1º de ESO participou no “Correlingua 2017” que tivo 

lugar en Monforte de Lemos. Participamos con varios centros da comarca portando  pancartas que 

aludían o lema do Correlingua 2017 “ en Galego , sen cancelas”. 

 

 

 

Os alumnos foron acompañados polos profesores: 

 

• Felipe Castro Pérez (Departamento de Xeografía e Historia). 

• José Antonio Vázquez Iglesias (Departamento de Inglés e coordinador EDLG).  

 

 

 

Custo da actividade: 0 euros (asumido polo centro como actividade extraescolar). 
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3.2. ACTO DE RECOÑECEMENTO NA DEFENSA E 
VALORACIÓN DA LINGUA EN CHANTADA.  
 

 O día doce de maio no salón de actos do I.E.S. Lama das Quendas de Chantada, 

tivo lugar o acto homenaxe aos establecemento: Calzados Doval, Zapatillas Doval  e 

Roupa Xanela, rexentados polas irmás, Mª  Carmen, Mª José e Mª Luísa Doval 

Expósito, sitos na Rúa do Comercio en Chantada, como recoñecemento á defensa, 

emprego e valoración da lingua galega. 

 

 

 

Este acto, organizado polo departamento de dinamización lingüística e coa colaboración de 

toda a comunidade educativa do centro,  pretende recoñecer o esforzo a prol do idioma galego por 

parte das distintas empresas, comercios, …, da comarca de Chantada. 

 

Nesta segunda edición, e tras estudar en varias xuntanzas as distintas propostas presentadas 

polos representantes dos diferentes estamentos educativos do centro, acordouse por unanimidade 

concedérllelo a estes tres establecementos familiares, da nosa localidade e cunha gran tradición na 

vila e na defensa da nosa lingua. 

 

O acto contou coa presenza das tres irmás galardoadas, que recolleron emocionadas un 

diploma acreditativo, deseñado polos propios alumnos, así como un pequeno agasallo en 

lembranza da entrega.Tamén contomos coa presenza de dous representantes da asociación do 

comercio de Chantada, o presidente e máis a xerente.Profesores e alumnos amosaron diversos 

traballos realizados ao longo do presente curso escolar sobre a evolución da roupa e o calzado ao 

longo da historia en Galicia, así como a historia da rúa Do Comercio, ata hai pouco tempo 

chamada Calvo Sotelo. 
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As irmás Doval Expósito amosaron a súa sorpresa pola homenaxe e a emoción que sentían 

polo recoñecemento da xente nova da súa vila, o que as anima a seguir na liña da defensa da nosa 

lingua.Valorar a importancia deste tipo de actos que ademais supoñen un compromiso moi 

importante e necesario coa lingua galega. 

 

Pechouse o acto coa esperanza no porvir e amosando a necesidade de continuar con este 

tipo de recoñecementos na nosa comarca. 

 

 

 

Custo da actividade: 98,01 euros. 

 

 

3.3. ACTIVIDADES NON REALIZADAS NESTE TRIMESTRE  
 

A actividade exposición sobre feísmo lingüístico. O profesor encargado non puido facela 

no curso previsto de 2º de bacharelato (na materia de Xeografía) por falta de tempo xa que era 

necesario rematar o temario da materia. 

 

As actividades de cinema foron suspendidas por mor da nova regulamentación sobre este 

tipo de proxeccións. 
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4. OUTRAS ACTIVIDADADES DESENVOLVIDAS AO 
LONGO DO CURSO 

 

4.1. INFORMACIÓN AO PROFESORADO SOBRE RECURSOS 
PARA O USO DO GALEGO 

 

Puxemos a disposición de todo o profesorado e persoal non docente a información 

necesaria para desenvolver o seu traballo na nosa lingua:lexislación, dicionarios, tradutores e 

correctores, prensa en galego, recursos educativos e pedagóxicos, … 

 

Custo da actividade: 0 euros. 

 

 

4.2. PUBLICACIÓN DO Nº 9 DA REVISTA “ A NOSA QUENDA” 
 

Encargouse da coordinación os profesores Andrés Sánchez Labandeira e José Antonio 

Vázquez Iglesias do EDLG e neste número incluímos, como é habitual, varios traballos realizados 

por alumnos de distintos niveis educativos. Ademais publicamos artigos sobre os temas que máis 

nos interesaron neste curso: actividades doutros departamentos, día das letras galegas, Correlingua 

2017,entrevista ao escritor Xabier Quiroga, a rúa do Comercio en Chantada, o río Asma, 

recoñecemento a defensa do galego en Chantada, … 

 

Mantemos o número de 26 páxinas pois non dispoñemos de presuposto suficiente para 

máis e vímonos obrigados a restrinxir as páxinas a cor.  

 

Houbo que facer dúas edicións, pois a primeira non foi suficiente para entregar a todos os 

membros da comunidade educativa.  

 

O custe total das dúas edicións foi de 500,94 euros. 

 

Reproducimos a continuación a portada da revista: 
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4.3. COLABORACION COAS ACTIVIDADES DAS  
ORGANIZACIÓNS DE DEFENSA DA LINGUA  
 

Como vimos facendo nos últimos anos, durante este curso demos publicidade a algunhas 

das denuncias, mobilizacións e noticias referidas a estas e outras organizacións de defensa da 

lingua no taboleiro de anuncios do centro A Mesa Pola Normalización, Prolingua, CENL, …). 

 

Cando a administración educativa lexisla contra a nosa lingua e se ataca ao galego desde 

outros ámbitos, pareceunos de especial importancia denunciar esta situación e facer chegar a todos 

os membros do IES unha mensaxe de apoio á normalización, á necesidade de non dar ningún paso 

atrás ata conseguir que o galego siga sendo a lingua propio de Galicia, o único que o noso pobo 

creou e que todos os galegos temos a responsabilidade de conservar. En definitiva, colaboramos 

con todas as entidades e persoas que estamos orgullosas da nosa condición de galegos. 

 

Custo da actividade: 0 euros. 

 

 

4.4. OUTRAS ACTIVIDADES  
 

Aquí incluímos a compra de material, mantemento do Blog, difusión das TIC en galego, … 

 

Custo das actividades: 0 euros 

 

 

4.5. ACTIVIDADES NON REALIZADAS  
 

A única que non chegamos a realizar foi o estudo de toponimia por falta de tempo pois 

estaba previsto facelo en 2º de Bacharelato (na materia de Xeografía), e foi necesario dedicar todo 

o tempo ao temario da materia. 
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5. VALORACIÓN FINAL DAS ACTIVIDADES 
 

Os equipos de dinamización da lingua galega nos centros educativos seguen nunha pésima 

situación como ven sucedendo nos últimos anos. A falta de recursos e o desleixo da 

administración non fan máis que aumentar as dificultades do noso traballo xa de por si complicado 

se o que pretendemos é chegar coa nosa mensaxe a toda a comunidade educativa de forma eficaz.  

 

Xa na elaboración do proxecto do EDLG a principios de curso programamos unicamente as 

actividades que estabamos seguros de poder levar a cabo e que non precisaban de moito 

orzamento. As principais dificultades foron alleas ao noso equipo e procederon da administración 

educativa (a subvención concedida reduciuse respecto á recibida hai algúns anos e non permite 

realizar todas as actividades), tamén subliñar a falta de colaboración dalgúns membros do 

departamento de L. Galega por causas alleas a este equipo e que supuxeron certo atranco nas 

colaboracións. As actividades foron realizadas, principalmente, no primeiro trimestre escolar xa 

que nos seguintes os alumnos terían máis actividades extraescolares e maior carga de traballo. O 

noso proxecto só pode saír adiante grazas á colaboración da dirección do centro e dos 

departamentos que colaboraron economicamente co EDLG cando é necesario, pois sen a súa 

axuda non sería posible desenvolver o noso traballo. 

 

 

6. VALORACIÓN DA CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

 

Como acabamos de ver, puidemos realizar a maior parte das actividades previstas e, tendo 

en conta o alto grao de participación e implicación dos distintos membros deste centro,  xa 

podemos concluír que cumprimos, na medida das nosas posibilidades, os obxectivos que 

marcamos a principios do curso. 

 

 

6.1. OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO 
 

� Obxectivo 1: (Modificar condutas sociolingüísticas…) Pensamos que o profesorado 

mantén, en xeral, unha actitude positiva respecto á necesidade de normalizar o uso da lingua 

galega no ensino e mesmo comparten as reivindicacións que os defensores do noso idioma vimos 
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facendo dende hai tempo e, especialmente, desde que se comezou a lexislar para limitar o seu uso 

en determinadas materias. Algúns profesores non usan o galego habitualmente, por motivos varios, 

pero coñecen os obxectivos do EDLG e participan nas nosas actividades con interese. 

 

� Obxectivo 2: (Asesorar ao profesorado…) Ao longo do curso atendemos todas as 

dúbidas que os profesores manifestaron sobre os medios necesarios para desenvolver o seu traballo 

en galego e, polo tanto, cumprimos este obxectivo. 

 

 

6.2. OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO  
 

� Obxectivos 1 e 2: (Eliminar prexuízos e usar a lingua con fluidez) Contribuímos coas 

nosas actividades a desfacer os falsos prexuízos e tópicos que aínda se manteñen na xente nova 

sobre o galego e que tanto dificultan a súa normalización. Aínda así, sabemos que queda moito 

camiño por percorrer pois desde outros ámbitos, con moita máis influenza que o noso equipo, 

séguense fomentando con declaracións e actitudes incomprensibles nun país normal.  E pensamos 

que tamén axudamos a mellorar o seu correcto uso entre o alumnado falándoo correctamente e 

colaborando cos departamentos máis directamente implicados nese traballo. 

 

� Obxectivo 3: (Uso do galego nas actividades do centro) Tamén o consideramos 

cumprido pois o galego ven sendo o idioma habitual nas actividades que se realizan neste centro. 

 

� Obxectivos 4 e 5: Moitas das actividades premiaron e favoreceron a creación 

científica, literaria ou artística tal e como tiñamos programado a principio de curso e algunhas 

foron publicadas na revista A Nosa Quenda para darlle publicidade e reforzar o valor e autoestima 

dos alumnos e alumnas que participaron nelas. 

 

 

6.3. OBXECTIVOS EN RELACIÓN CO CONTORNO  
 

Os obxectivos que se recollen no proxecto foron acadados: informamos ás familias, 

estivemos en contacto cos Equipos de Dinamización Lingüística da comarca e, por suposto, coas 
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organizacións de defensa do galego como A Mesa pola Normalización Lingüística, Prolingua, e 

coa Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística.  

 

6.4. OBXECTIVOS ENCAMIÑADOS A MELLORAR A 
SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO  
 

Neste apartado temos cumprido os obxectivos 1 e 2 coas actividades realizadas e, estamos 

seguros de que cumprimos tamén o obxectivo 3 referido á tolerancia e respecto polas diferentes 

opcións lingüísticas de todas as persoas coas que nos relacionamos. 

 

Coa nosa actitude quixemos dar exemplo de tolerancia nun momento en  que moitos 

falantes do idioma galego sufrimos discriminación, cando en moitos sectores da propia 

administración non usan o noso idioma cando nos diriximos a eles, cando empresas privados se 

negan a falarnos en galego ou nos piden máis ou menos claramente que sexamos nós, galegos que 

vivimos en Galicia, os que cambiemos a lingua que usamos, cando algúns traballadores sofren 

represalias por pretender falar o idioma do seu país e dos seus pais. 

 

Os defensores do galego non discriminamos a ninguén por razóns de lingua; fomentamos, 

favorecemos e potenciamos o uso do galego por que é a nosa responsabilidade facer que non se 

perda e contribuír desta maneira enriquecer a cultura universal. 

 

 

7. RELACIÓN DE GASTOS 
 

Importe do gasto Actividade programada para a que utilizou o material facturado 

8 € Concurso San Valentín 2016. 

50€ Agasallo recoñecemento na defensa da lingua. 

296 € Primeira impresión do nº 9 da revista A Nosa Quenda (177 exemplares). 

204,94 € Segunda impresión do nº 9 da revista A Nosa Quenda (123 exemplares). 
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Para que así conste, asínase esta memoria co üsto e praae do director do centro.

Chantada 20 de xuño de 2017

I.E S. Lama da Quendas de Chantada (Lugo)


