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1.- ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO (por sectores)

1.-Contexto sociolingüístico do Lucus Augusti

 Nos fogares predomina o castelán. Apréciase en que os alumnos 

veñen na súa maioría falando en castelán.

 Nas interaccións comunitarias tamén predomina o castelán..

 A lingua empregada polas entidades asociativas do contorno é, na súa

maioría, o castelán.

2.-A situación do profesorado

 A lingua habitual do profesorado fóra das aulas é o galego.

 A capacidade do profesorado para empregar o galego na actividade

docente é media. Hai moitos profesores que imparten a súa clase en

galego porque obriga a lei, pero tamén hai profesorado que imparte a

materia en galego por propia vontade.

 Podemos cualificar de  moderada a disposición do profesorado para

facer cursos de reciclaxe e actualización, co obxectivo de acadar unha

capacitación axeitada.

 Aínda así hai que dicir que se detecta unha actitude favorable cara á

utilización do galego no ámbito educativo.

 Pero no relativo a actitude do profesorado cara á normalización social

do galego, na súa mairoría pouco favorable. Entre o profesorado máis

novo si se observa unha boa disposición.

3.-A situación do alumnado

 Dous terzos dos alumnos son castelán-falantes.  Ao longo de varios

anos levamos a termo estudos sociolingüísticos e a situación manten-

se a carón desdes dous terzos de alumnos falando en castelán.

 Este ano estase a realizar,  dende principio  de curso,  unha enquisa

comparativa coa do ano 96 para observar, dende o punto de vista so-

ciolingüístico, cal é a situación actual do galego no noso Centro.
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 Aínda que o uso do castelán e do galego nas familias está moi iguala-

do, no centro escolar a inmensa maioría dos alumnos usa o castelán.

 A competencia comunicativa en galego que traen da etapa anterior é

pobre, como corresponde a rapaces de primeiro da ESO, agás aqueles

que proceden dun núcleo rural. Neste punto, a espera dos resultados

da enquisa, cada vez os nenos de 1º da ESO falan menos o galego,

mesmo nas clases de galego, ás veces, fan as preguntas en castelán.

Isto antes non ocorría.

 En cambio, si se percibe unha actitude favorable do alumnado cara á

utilización do galego no ámbito educativo.

 Mesmo recoñece o alumnado unha actitude favorable cara á normali-

zación social do galego, aínda que logo non a practican.

4.-Ambientalidade lingüística

 Cómpre dicir que a presenza da lingua galega na documentación admi-

nistrativa, no rotulado do centro, nas notas informativas dos taboleiros,

nas exposición permanentes que se están a facer no Centro, nas con-

ferencias, nas obras de teatro promovidas polos departamentos de Fi-

losofía, Latín… e sobre todo no relacionado coa administración, neste

último caso, é plena.

 Tamén se constata un emprego aceptable no uso do galego co alum-

nado, coas familias e con outras institucións.

 É moderado o emprego do galego nas interaccións co alumnado en

contextos informais.

 O persoal non docente do centro usa maioritariamente o galego.

 A ANPA presenta un uso moderado do galego.

 Nas actividades extraescolares o galego ten un uso moderado.

 A nosa biblioteca presenta unha boa oferta no referente ao galego e

este curso,  a través da biblioteca escolar, creada en anos anteriores,

cun espazo para que os alumnos poidan estudar, ler libros,…tamén en

galego.
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 As TIC no noso centro en relación coa lingua galega é francamente

mellorable. De tódolos xeitos, co proxecto avalar estase a animar a

algúns profesores para que empreguen o galegos  .  Tamén ,  no

apartado das novas tecnoloxías e en colaboración co  departamento

de Tecnoloxía, os alumnos e profesores están a traballar na enquisa

que este ano se está a facer dende a coordinadora de  DINAMIZACIÓN.

 En canto ao ENDL cremos que consegue que as accións sexan noto-

rias no centro.  Ademais,  como leva anos funcionando e traballando

arreo, conta con moitos alumnos que colaboran e que se implican en

actividades varias: concursos,  a través dos distintos departamentos (

Ciencias,  Filosofía,  Latín  ,  Economía,  Tecnoloxía,   Matemáticas,

Música, Educación Física, Inglés, Lingua Galega) que, con distintos

temas e colaboracións, participan na  revista escolar deste ano. Inten-

tamos ,paseniñamente,  pero todos os anos ,  implicar máis departa-

mentos ou profesores destes para que vexan normal o uso da nosa lin-

gua.

2.- OBXECTIVOS (por sectores)

A.-Contexto sociolingüístico do Lucus Augusti

           

 Temos claro que é difícil interactuar fóra do noso Centro, algo que se

vén  observando   desde  anos  anteriores.  Por  iso  marcámonos

obxectivos  moderados,  non moi  ambiciosos.  Pretendemos que no

tocante  aos  fogares,  sexan  as  persoas  maiores,  aquelas  que

conservan o galego, as que se impliquen co seu uso da lingua cos

máis pequenos.

B.- Profesorado
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 O  obxectivo  en  relación  co  profesorado  é  conseguir  unha  plena

normalización, aínda que somos conscientes de que non é un labor

dun curso, senón que hai que facelo con moito tacto e con tempo

para ir cambiando pouco a pouco actitudes mediante o diálogo e o

consenso, cremos que fundamental, cos distintos Departamentos.

 Coas esixencias  de áreas en galego,  non é  menos  certo  que as

dificultades  son menores,  xa que os  alumnos  van vendo como o

galego é unha lingua que forma parte cando menos da metade do

seu currículo. Aínda así a práctica habitual non se cambia tan pronto.

Temos como obxectivo que o profesorado empregue no noso Centro

o galego nas súas relacións con compañeiros e profesores, aínda

que ao tratarse  dun Centro  da cidade,  moitos  profesores  usan  o

castelán

C) Alumnado

 O primeiro obxectivo que nos marcamos consiste en que o alumnado se

implique nas actividades do programadas polo Equipo. Sabemos que

cando as  actividades son do seu interese,  moitos  alumnos  castelán-

falantes vólcanse sen reparar na lingua,  mesmo moitos alumnos que

falan castelán participan na revista escolar empregando o galego.

 Este  curso,  ao  contar  xa  cunha  biblioteca  adaptada  ás  súas

necesidades, queremos mimar a oferta formativa e de lecer en galego.

Desde o Equipo queremos estar aí  para  facer atraínte a lectura en

galego e mesmo coñecer a  sección da biblioteca, que é copiosa, en

galego.Desde  esta  sección  da  biblioteca  ,  e  como  o  ano  pasado,
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seguiranse facendo exposición de libros en galego, unha actividade que

tivo e agardemos que siga tendo  unha grande acollida entre os alumnos

e profesores e mesmo entre persoas alleas ao Centro, actividade que no

curso anterior tivo moito eco na prensa. Pretenderemos facer, dentro do

posible, visitas guiadas para coñecer os libros en galego.

 Queremos poñer ao seu alcance as figuras senlleiras da nosa cultura e

asocialas cun futuro en galego.

 En colaboración co departamento de Bioloxía vanse seguir a traducir ,

, como en anos anteriores, nas fichas de moitas colección de animais

das que o noso centro dispón,  ao galego os nomes de animais cos

seus  étimos  en  latín para  que  quede  a  nossa  língua  normalizada

nestas  exposicións  en  vitrinas  permanentes  e  visibles  a  calquera

persoa  que  se  achegue  ao  nos  Instituto.  É  de  agradecer  a

disposicións e colaboración da profesora e xefa do Departamento  coa

nosa lingua.

 Outro  obxectivo,  continuando  con  esta  actividade  como  en  anos

anteriores,   é  a  participación  do  alumnado  de  todo  o  Centro  nas

mensaxes e felicitacións do Nadal, en colaboración co Departamento de

Relixión,  empregando  as  novas  tenoloxías  para  as  exposicións

visualizadas  dos mellores traballos na entrada do Centro .Isto vai

axudar á promoción  do galego. Este obxectivo xa foi conseguido a

día  de  hoxe,  grazas  ao  departamento  de  RELIXIÓN  e  de

TECNOLOXÍA.

  Pretendemos que os alumnos, como en anos anteriores,  continúen a

participar  ,en  galego,  nos  recitais  musicais  que  se  realizan  no

6



Instituto ao longo do ano. De feito este ano e en colaboracioón co

departamento de Latín e Música……..

D) Situación lingüística no centro

 Ao contar no centro coa administración, persoal non docente e dirección

favorables ao galego, xa existe un campo que responde ben á nosa

lingua.  De aí que o obxectivo principal o haxa que situar no campo do

profesorado, no uso normal do galego coas familias, coa ANPA. Aí é

onde hai que seguir esforzándose ao longo do curso e aí imos centrar os

nosos obxectivos,  como estamos a facer  dende hai  moitos anos.  De

tódolos xeitos  como xa temos os resultados da   ENQUISA  realizada en

cursos  pasados   xa  nos  aclara  cal  é  ,  a  día  de  hoxe,    a  situación

sociolingüística real do Centro e en que puntos debemos de actuar

con  máis  intensidade.  Unha  conclusión  ,entre  outras,  que

extraemos da enquisa é que se aos alumnos se lles fala en galego ,

estes  no  teñen  reparo  en  empregar  a  nosa  língua  en  calquera

situación, Este cremos que é un dato interesantísimo para continuar

animando,  sobre  todo  ao  profesorado  para  que  emprega  máis

acotío a nosa língua. Centraremos os obxectivos neste eido.  

 Tamén desde o Equipo temos que marcar  como obxectivo,  desde o

respecto á lingua de cadaquén, ir conversando amodo e con tacto con

aqueles compañeiros máis proclives xa ao emprego do galego.
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3.-ACTIVIDADES (por sectores)

.

A.-O profesorado

 Non é doado actuar neste campo desde o Equipo. Para este curso, e

sucessivos,   imos  levar  a  cabo  unha  actividade  que  consiste  en

seleccionar de Internet todas aquelas bibliografias e páxinas que poidan

conter infomación  por área de coñecemento e poñelas a disposición

dos profesores para que tanto os que xa imparten en galego a materia

coma os que non teñan información de recursos que xa están na rede ao

seu dispor.

B.- O alumnado

 O Equipo de Dinamización e Normalización púxose en contacto con

distintos  Departamentos  para  ir  da  man  na  organización  de

actividades tendentes á consecución dos obxectivos propostos. É o

caso do Departamento de  Relixión, que este curso 2018-2019 xa

preparamos conxuntamente, por suposto en galego, o concurso de

mensaxes  navideñas  e  mesmo  un  belén  con  textos  en  galego

,realizados xa,  no Nadal 2018.   Cos Departamentos de  Debuxo,

Lingua galega e literatura, Informática e Música imos presentar

para as Letras Galegas 2019, como xa se fixo o ano pasado, unha
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exposición de carteis e audio (empregarase a megafonía do Centro

para escoitar algún texto ) sobre a vida e a obra   Antón Fraguas,

autor homenaxeado   nas Letras Galegas o 17 de maio 2019. Dende

o departamento de música levaranse a cabo  actividades musicais

en  galego  durante  o  curso  e  mesmo  nas  actividades  festivas  de

nadal e Letras galegas.  

 Participación, coma estes anos, no Correlingua.

 En  colaboración  co  Departamento  de  EDUCACIÓN  FÍSICA.

Triangular con outros Centros da capital.

 En colaboración co DEPARTAMENTO de MÚSICA, realizaranse en

datas  sinaladas  actividades  que  potencien  o  emprego  da  lingua

galega.

 Colaboración co  DEPARTAMENTO de  Galego en todas aquelas

actividades que así o requiran.

 En  colaboración  co  Departamento  de  Relixión,  Economía,

Bioloxía… realizaranse  actividades  en  galego.  Actividades   que,

como todos os anos, pretenden o fomento da lingua.

  Colaboración coa Biblioteca. Lectura de textos en galego.

 En fase de elaboración,CONFERENCIAS sobre temas de interese

para  o  alumnado  tendo  en  conta  os  distintos  ámbitos:  xustiza,

investigación , deporte, prensa, sociolingüística, historia ou arte de

Lugo, educación…

 Un ano máis e dado o éxito que teñen, o Equipo vai convocar en

distintos momentos do curso uns Certames Literarios co ánimo de
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que  o  alumnado  participe  nos  mesmos  con  relatos  e  poesía  en

galego.  Cando  menos  haberá  un CONCURSO DE RELATOS  E

CONFERENCIAS con motivo das Letras Galegas, que este ano se

adica ao exprofesor e secretario deste INSTITUTO, Antón Fraguas.

Farase en colaboración co Departamento de Galego.

 Dende o  Equipo  tamén se aposta, este ano, pola participación de

alumnos  de  Bacharelato  no  debate  PARLAMENTO  XOVE.  Unha

maneira máis de fomentar o uso do galego oral. Contamos coa boa

disposición de catro alumnos/as de 1º e 2º de BAC.

D.- Situación lingüística do centro

 Como comentabamos  máis  arriba,  pese  a  ser  un  centro  de  cidade,

respira en galego a área administrativa, a non docente. Neste sentido, o

labor do Equipo é seguir animando a que iso siga así e volcar a nosa

actividade 

 sobre o profesorado e alumnado, que é o que máis o precisa.
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CADRO RESUMO DE ACTIVIDADES

Temporaliza-

ción

Título-actividade Responsables

Departamentos

Destinatarios Orzamen-

to

Nadal Mensaxes en

video

Relixión,

Tecnoloxía e

Galego

Alumnado    200 E

Maio( sen 

concretar día)

Correlingua Todos Alumnado 100 E

 Maio, Letras 

galegas

 

Debuxos, carteis,

música,

conferencias

  

Debuxo, Música 

Debuxo, Galego

Alumnado de

todo o Centro 200E

Todo o curso Tradución ao

galego de fichas

sobre coleccións

de animais

Colaboración

cos   

   departamentos 

de Bioloxía , 

Latín e Galego   

Persoal de

todo o Centro 

100 E

2º  e  3º

trimestre

CICLO DE

CONFERENCIA

S

       EDNL Alumnado   e

profesorado

 1000 E
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Facemos  constar  o  noso  compromiso  de  desenvolvemento  das  actividades

programadas neste Proxecto.

Lugo, 09  de xaneiro de 2019

Visto e Prace  

                              

O DIRECTOR                                                    O Coordinador do Equipo

Asdo.:  D. Carlos Cazón Rivas                             Asdo.:  D. Anxo X. Rodríguez López
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