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1.- INTRODUCIÓN

A situación provocada pola alerta sanitaria da COVID-19 condiciona este curso

a programación, organización e realización de actividades. 

Tradicionalmente este centro leva a cabo un número elevado de actividades

tanto  complementarias  coma  extraescolares  pero,  tendo  en  conta  a  normativa

recollida  no “Protocolo  de  adaptación  ao contexto  da covid-19 nos  centros  de

ensino  non  universitario  de  Galicia  para  o  curso  2021-2022”,  estas  quedan

reducidas de forma considerable.  Se a situación de alerta  sanitaria cambiase ao

longo  do  curso  escolar,  poderíase  propoñer  a  realización  de  novas  actividades,

sempre contando coa previa aprobación do consello escolar.

2.- COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO

No presente curso escolar son membros do Departamento: 

- Ana Patricia Pérez Gippini, xefa do departamento.

- Mª Teresa Leis Rey, coordinadora da Biblioteca.

Considéranse  así  mesmo  colaboradores  a  todos  aqueles  profesor@s,

pais/nais ou alumn@s que voluntariamente participen na programación, deseño e

organización de actividades.



3.-  NORMATIVA  SOBRE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E

EXTRAESCOLARES

3.1.- NORMATIVA ESPECÍFICA

-  A  Vicedirección,  como  coordinadora  das  Actividades  Complementarias  e

Extraescolares, elaborará a principio do curso unha programación de actividades,

tendo  en  conta  as  propostas  dos  distintos  Departamentos  Didácticos,  que

presentará perante a CCP, e logo perante o Consello Escolar para a súa aprobación.

Finalmente será incluída na Programación Xeral Anual do centro.

-  Poderanse organizar ao longo do curso escolar outras actividades que vaian

xurdindo e que non estean na Programación Xeral Anual, pero deberán contar coa

aprobación  do  equipo  directivo,  consultado  o  equipo  docente  do  alumnado

implicado.

- Como norma xeral non se realizará ningunha actividade na semana anterior

ás  avaliacións.  Excepcionalmente  poderase  realizar  coa  aprobación  do  equipo

directivo, consultado o equipo docente do alumnado implicado.

-   Como norma xeral  o  alumnado de 2º de Bacharelato  non participará  en

actividades  a  partir  do  15  de  abril.  Excepcionalmente  poderano  facer  coa

aprobación  do  equipo  directivo,  consultado  o  equipo  docente  do  alumnado

implicado.

-  Tódalas actividades deberanse comunicar á Vicedirección cun mínimo de dez

días de antelación para o coñecemento do profesorado que imparte docencia nos

cursos  afectados.  O Equipo Directivo  axudará,  dentro  das  súas  posibilidades,  a

buscar un horario de consenso para a realización das mesmas.

-  A realización destas actividades deberá ser coordinada pola Vicedirección,

que velará para que se axusten ás normas do centro.



-   A asistencia ás actividades complementarias gratuítas é obrigatoria.

- No caso das actividades que supoñan algún tipo de desembolso económico o

alumnado que por  algunha causa  non asista  seguirá no centro  coas  actividades

lectivas normais. Se é necesario o equipo directivo, xunto co profesorado de garda,

artellará  un  sistema  de  agrupamento  de  alumnos  que  non  participen  nas

actividades.

- Tendo en conta a organización do centro, procurarase evitar a realización de

dúas actividades ao mesmo tempo.

-  Comunicación  e  información  sobre  as  actividades:  no  momento  en  que  a

Vicedirección  sexa  informada  da  realización  dunha  actividade  esta  constará  no

calendario  de actividades  da web do centro e no calendario  exposto na sala  de

profesores.  Cando  a  listaxe  de  alumnado  e  profesorado  participante  sexa  a

definitiva  (como mínimo con 48  horas  de  antelación)  será  remitida  por  correo

electrónico á totalidade do claustro.

- Nas actividades que se realicen no centro o profesor acompañará aos seus

alumnos á actividade, despois de controlar a asistencia, e axudando nas tarefas de

vixilancia e control.

-   Recoméndase  aos  departamentos  que  programen  as  actividades

extraescolares  de xeito multidisciplinar,  coa finalidade de evitar  que se realicen

diferentes saídas co mesmo alumnado a un mesmo destino.

- Cada Departamento ou profesor organizador dunha actividade comunicará á

Vicedirección,  coa maior anticipación posible (como mínimo dez días antes),  os

seguintes datos:

- Actividade.

- Lugar de celebración.



- Data de celebración.

- Horario.

- Alumnado participante.

- Profesorado acompañante.

- Custo da actividade.

-  O Centro enviará información da actividade que se vai realizar ás nais, pais

ou titores legais do alumnado.

-  O  alumnado  será  acompañado  polo  profesorado  correspondente  coa

proporción de 1 docente por cada vinte alumnos. Como norma xeral procurarase

que,  aínda  que  o  número  de  alumnos  sexa  inferior  a  quince,  estes  sexan

acompañados por polo menos dous profesores.

3.2.- NORMATIVA ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID

Teremos  en  conta   o  ANEXO  VI  sobre  Actividades  extraescolares  e

complementarias do  “Protocolo  de  adaptación  ao  contexto  da  covid-19  nos

centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”:

1.  Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de

seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral.

2. Cómpre  priorizar  as  actividades  no  exterior  pero  evitando  igualmente

aglomeracións.

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o

lugar  que  ocupan,  non  podendo  cambiar  de  compañeiros/as  para  limitar  as

interaccións e facilitar a localización de posibles contactos estreitos.

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois

da actividade.

5.  Cando  a  actividade  implique  saída  do  centro  e  visita  a  algún  lugar  deberá

coñecerse con antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e



explicada ao alumnado de acordo á súa idade.

6.  O número de profesorado acompañante debe ser tal  que permita garantir  as

medidas de seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese

tomar como referencia o establecido no ROC e axustalo á situación da actividade

para  garantir  a  seguridade  sanitaria:  os  alumnos  serán  acompañados  polo

profesorado correspondente na proporción como mínimo dun profesor por cada

unidade. Poderá un profesor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o

total de alumnos non pase os 25 ou 30, segundo sexan de educación infantil  ou

primaria, ou secundaria, respectivamente.

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas

de hixiene, por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que

ocupa o alumnado que será fixo nos dos sentidos do traxecto.

8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá

coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de

adaptación do centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación

antes da actividade. En ningún caso acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o

persoal do centro. Tanto si se trata de actividades esporádicas como regulares o

Equipo Covid estará informado en todo momento así como profesorado afectado e

o PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións.

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán

o uso de máscara e distancia de seguridade.

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales

como persoal da ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-

aprendizaxe na atención á diversidade, deberán asinar a declaración responsable

que  asina  o  alumnado,  coñecer  e  asumir  o  protocolo  do  centro  e  extremar  as

precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade educativa.

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre

acompañadas de persoal do centro.

12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por

exemplo, en visitas guiadas (museos, etc.)  ou en actividades deportivas, a partir

dunha  lexislación  que  establece  o  dobre  uso  das  instalacións  vinculadas  aos

centros, regulado mediante convenios, cada centro educativo no que teñan lugar



ditas actividades trasladará ao concello de referencia este protocolo a efectos de

coñecemento e coordinación das medidas preventivas.

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo

Covid.

14. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse

sempre que se poda aoi aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus

homólogos no ámbito comunitario.

4.- ORZAMENTO DO DEPARTAMENTO

 

A maior parte das actividades que supoñen algún custo son sufragadas polo

propio alumnado, ou ben coa contribución directa dos orzamentos dos distintos

Departamentos.



5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

5.1.-  CONMEMORACIÓNS  PREVISTAS  (as  datas  son  aproximadas  e

poden sufrir variacións):

1º TRIMESTRE  2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

Día  contra  a  Violencia

de  Xénero:  25  de

novembro

Nadal: 21 de decembro

Entroido:  25  de

febreiro

Fin  de  curso:  22  de

xuño.

5.2.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS POLOS DEPARTAMENTOS

Departamento de Actividades

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Charlas de educación para a

saúde  (Centro médico A

Estrada)

Sen

determinar Aula 1º ESO



Departamento de  Artes Plásticas

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Visitas didácticas a eventos

relacionados coas Artes

Plásticas (exposicións) e visitas

a museos

Sen

determinar

Sen determinar ESO

BACH

Xornada de Construcións de

Area de A Lanzada

Maio A Lanzada (O

Grove)

4º ESO

(Plástica)

Visita á Fábrica e sala de

exposicións de Sargadelos

2º trimestre Cervo ou Sada BAC de Artes



Departamento de  Economía

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Visita á empresa Iberluffa 5 de outubro Caldas de Reis

2º BACH

(Economía da

Empresa e

FUAX)

Visita ao Parlamento de Galicia 1º ou 3º

trimestre

Santiago 1º BAC

ou 4º ESO

Visita a algunha empresa do

entorno

Sen

determinar

Sen determinar BAC

Obradoiro de consumo. Escola

Galega de Consumo

2º trimestre Santiago 1º BAC

ou 4º ESO



Departamento de Educación Física

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Charlas informativas de

entidades e clubes deportivos

do Concello

Primeiro

trimestre

Usos

múltiples.

Pavillón

1º e 2º ESO

Baile tradicional na escola Primeiro

trimestre

Instalacións EF 1º e 2º ESO

Campo a través (XOGADE) Data fixada

por Deporte

Escolar

Praia

Fluvial (A

Estrada)

1º e 2º ESO

Recreos activos Ao longo de

todo o curso

Pistas

exteriores.

Pavillón

Todo o

alumnado

Gardas activas Ao longo de

todo o curso Contorno do IES Todo o

alumnado

Camiñatas interdisciplinares Condicionado

á climatolíoxa

Concello da

Estrada 1º BACH

Visita ao INEF da Coruña
Marzo 2022

Bastiagueiro

(Oleiros) BACHARELATO

Día da Educación Física na Rúa
Abril 2022

Praza da

Constitución 4º ESO - 1º

BACH

Saída rafting Terceiro

trimestre

Río Ulla 3ºESO

Saída a rocódromo (escalada)*
Data fixada

polo

departamento

de economía

Santiago *alumnado

economía

Saída para actividades no medio



natural: Parque multiaventura. Terceiro

trimestre

Padrón 1ºESO

Saída para actividades no

medio natural: Sendeirismo e

actividades acuáticas.

Terceiro

trimestre

O Grove 2ºESO

San Silvestre Estradense 31 de decembro A Estrada BACHARELATO

Departamento de Física e Química

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Visita ao CIQUS Abril/Maio CIQUS (USC) BACH

Olimpíada de Física Febreiro/Maio Facultade de

Física da USC

2º BACH

Olimpíada de Química Febreiro/Maio Facultade de

Química da USC

2º BACH



Departamento de  Latín e Grego

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Concurso de Cultura Clásica

Odisea 2021

Febreiro Centro Alumnado de

Cultura Clásica

e Latín

Excursión Ourense romano Novembro Ourense Alumnado de

Cultura Clásica

e Latín

Departamento de  Matemáticas

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Concurso Canguro matemático Marzo Centro Todo o

alumnado

Olimpíada Matemática Abril Santiago 2º ESO (6

alumn@s)

Concurso de fotografía

matemática

(en colaboración coa

biblioteca)

Sen determinar Centro Todo o

alumnado

“STAT WARS. El despertar de

los datos”

Sen determinar Santiago Todo o

alumnado



Departamento de  Música

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Espectáculo de galicreques e

visita a Santiago

13 de  outubro Santiago 3º ESO

Viaxe cultural a Oporto 1º/2º trimestre Oporto

(Portugal)

3º ESO

2º BACH

 

Saída a Santiago 1º/2º/3º

trimestre

Santiago 3º ESO

2º BACH



Departamento de  Tecnoloxía

NIVEL AO
QUE VAI
DIRIXIDA

LUGAR DA
VISITA

CONCELLO
NO

QUE SE
LOCALIZA

DATAS 
PREVISTAS

XUSTIFICACIÓN
/ OBXECTIVOS

2º ESO

Parque eólico
didáctico experimental
de Sotavento, Museo
Nacional de Ciencia e
Tecnoloxía e Casa das

Ciencias

Xermade (Lugo) A

Coruña
3 maio 2022

Coñecer as
características
das centrais
dedicadas ás

enerxías
alternativas,

especialmente a
eólica, o Museo

Nacional de
Ciencia e

Tecnoloxía e a Casa das
Ciencias (con sesión de

planetario)

2º ESO

Visita a unha empresa
da contorna a

determinar pola
organización do

programa
Eduemprende

A Estrada e 
concellos 
limítrofes

A determinar pola
organización do

programa
Eduemprende

Implantar na
comunidade educativa a
cultura emprendedora

para mellorar a
competitividade e a
empregabilidade nas

empresas.

3º ESO

Proxecto Terra (a
determinar pola

organización pero
sempre ubicada en

Galicia)

Proxecto Terra
(a determinar

pola
organización
pero sempre
ubicada en

Galicia)

A determinar pola
dispoñibilidade dada
pola organización do

Proxecto Terra

Coñecer as
interrelacións

tecnoloxía-medio
ambiente-
territorio

4º ESO
1º BAC
2º BAC

Tour tecnolóxico pola 
Estrada

A Estrada Primavera 2022

Coñecer de
primeira man
algunhas das
empresas e

instalacións de
tecnoloxía máis

punteira
situadas

no concello da Estrada.

Concurso organizado
pola Escola de Enxeñería

Industrial no cal os
equipos teñen que

programar un robot tipo



2º ESO
1º BAC

Competición de 
robots EEI UVigo

Vigo Primavera 2022
Mbot para que supere 2
probas no menor tempo
posible. Esta actividade

permitiranos afondar nos
contidos de

programación e robótica
de xeito lúdico

Na actividade “Tour tecnolóxico pola Estrada” o desprazamento ás empresas coas

que se concerte visita realizarase a pé polo propio alumnado, seguindo unha ruta

previamente estudada polo profesorado organizador, para que en todo momento se

poidan manter as normas de seguridade fronte a Covid19. Para o anterior contarase

coa colaboración do Departamento de Educación Física, xa que se busca tamén que a

actividade serva de promoción de hábitos de vida saudable, ademais de promoción

de medios de desprazamento sostibles.

ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS

NIVEL
AO QUE

VAI
DIRIXIDA

ACTIVIDADE A
REALIZAR

DATA PREVISTA 
DE CELEBRACIÓN

XUSTIFICACIÓN
/ OBXECTIVOS

2º ESO
Concurso 

Consumópolis 15
Todo o curso

Concurso no que participará o
alumnado de 2º ESO e no que
realizarán diversas actividades

online sobre consumo
responsable.

2º BAC
Concurso 

CyberCamp
Todo o curso

Concurso que ten por obxectivo
construír un ciberespazo seguro

concienciando e inspirando a
futuros expertos cara a unha

carreira profesional orientada á
ciberseguridade

4º ESO
1º BAC
2º BAC

Charla formativa
“Espacios de

ciberseguridad para
estudiantes”

Por determinar

Xornadas técnicas de
ciberseguridade organizadas polo

INCIBE (Instituto Nacional de
Ciberseguridade) nas que se

ensina de xeito práctico e con
exercicios reais como funcionan

determinados aspectos de
ciberseguridade.



4º ESO
1º BAC

Concurso d3mobile Por determinar

Concurso internacional de
metroloxía que se celebra de xeito

online no que o seu obxectivo
principal é a elaboración de

modelos tridimensionais a escala,
realizados a partir de fotografías

tomadas co teléfono móbil ou
tablet e o emprego de programas
específicos gratuítos de Internet.



Departamento de Xeografía e Historia

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Visita á Ribeira Sacra 29 de outubro Ribeira Sacra 2º BAC

Visita a Santiago 2ª avaliación Santiago 2º/3º ESO

2º BAC

Mosteiro de  Caaveiro 1ª avaliación Fragas do Eume 1º/2º ESO

Neveiras de Fixó 1ª avaliación Forcarei 1º/2º ESO

 

Campolameiro 10 de

novembro

Campolameiro 1º ESO

Ruta románico 2ª avaliación A Estrada 2º ESO

Parlamento de Galicia 2ª avaliación Santiago 4º ESO

Visita á empresa de madeira

Mª Martínez Otero

3ª avaliación A Estrada 3º ESO

Observatorio de Forcarei 3ª avaliación Forcarei 3º ESO

Visita á fábrica de sidra de

Ribela

3ª avaliación Ribela

(Pontevedra)

3º ESO



Camiño da Xeira e os Arrieiros

 

Xuño (despois

dos exames)

Braga-Santiago 3º ESO

Camiño de Santiago Final de curso Sen determinar BAC e outros

niveis

Exposición “Como foi

humanamente posible?”

(Yad Vashem).

Formación do alumnado

voluntario

Todo o curso Centro ESO

BAC

Departamento de  Lingua Castelá e Literatura

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Teatro A determinar A determinar A determinar

Encontros literarios A determinar A determinar A determinar

Charlas e conferencias A determinar A determinar A determinar

Cine A determinar A determinar A determinar



Departamento de  Orientación

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

“Convivencia entre iguais” A determinar Aula ordinaria 1º ESO

“Sexualidade na rede” A determinar Aula ordinaria 2º ESO

Proxecto “Senda” A determinar Aula ordinaria 3º ESO

Obradoiro de sexualidade A determinar Aula ordinaria 1º BAC

“Prevención de condutas

aditivas”

A determinar Aula ordinaria 1º/2º/3º/4º

ESO

Charla ABAU A determinar Aula ordinaria 2º BAC

“Novas masculinidades” A determinar Aula ordinaria ESO



Departamento de  Bioloxía e Xeoloxía

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Proxecto Ríos 1º e 3º

trimestre

A Estrada 1º ESO

Visita a un parque natural 2º trimestre Por determinar 1º ESO

Museo de Historia Natural e

Meteogalicia

3º trimestre Santiago 1º ESO

Visita a un espazo natural

protexido

2º trimestre Por determinar 4º ESO

(Bioloxía e X.)

Visita a un espazo natural 2º-3º trimestre Por determinar

1º BAC

(Bioloxía-

Xeoloxía e

Cultura

Científica

1º Bac

Anatomía

Aplicada
2º Bac

Xeoloxía,

Bioloxía e

CTMA*)

UniStem Day 2º-3º trimestre Santiago

1º BAC

(Alumnado de

Bioloxía e

Xeoloxía,



Cultura

Científica e

Anatomía

Aplicada)

Ruta petróloxica e visita á

Facultade Bioloxía

2º trimestre Santiago 2º BAC

(Xeoloxía)

Visita Facultade Bioloxía 2º trimestre Santiago 2º BAC

(Bioloxía)

Visia ao Instituto

Oceanográfico

1º trimestre A Coruña 2º BAC

(CTMA)

Visita a unha empresa

relacionado co medio

ambiente

1º-2º trimestre

Por determinar

2º BAC

(CTMA)

En canto as saídas de 1º e 2º de Bach, dependerá do interese que mostre o

alumnado, da cantidade de actividades que teñan, da dispoñibilidade de días

o de calquer factor que inflúa no desenvolvemento da mesma.

Durante  o  presente  curso  impartiranse  4  charlas,  todas  pola  profesora
Magaly Barreiro Ponte, e estas son:

O Ártico, para os alumnas e alumnos de 1º de Bacharelato, da materia de
Bioloxía e Xeoloxía, no 2º ou 3º trimestre.

“Etnoloxía,  un  pequeno  paseo” para  o  alumnado  de  Antropoloxía
Social e Cultural.

Charlas  África e A Antártida,  para o alumnado de 1º de ESO, faranse
tendo en conta a situación sanitaria.



Departamento de   Relixión

ACTIVIDADE DATA LUGAR ALUMNADO

Visita a Santiago (Pórtico da

Gloria, catedral)

3 de decembro Santiago 2º BAC

(Relixión)



5.3.- ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA  

Dada a situación sanitaria que se presenta no actual curso académico 2021-2022

tentamos concretar ao  máximo o Plan Lingüístico do IES García Barros e para iso

programamos as seguintes  actividades, tendo en conta que xa contamos con máis

flexibilidades á hora de realizar certas tarefas co alumnado.

Se  respectan  as  actividades  que  xa  teñen tradición  no  noso  centro  e  vanse

propoñer  novas  actividades,  coa  esperanza  de  que  poidan  realizarse  no  seu

momento.

As actividades con tradición son as seguintes: 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA: 

A) Actividades relacionada co contexto sociolingüístico do centro 

Actividades  en  colaboración  con  todos  os  centros  educativos  do  concello  da

Estrada. 

Baixo  a  denominación  de  DINAMIZAESTRADA,  os  Equipos  de  Dinamización

Lingüística os centros educativos da Estrada, públicos e concertados (CEIP Pérez

Viondi,  CEIP  Cabada  Vázquez,  CPR  Plurilingüe  Nosa  Sra.  De  Lourdes,  CEIP

Plurilingüe de Oca, CEIP O Foxo, CEIP Figueiroa, CEIP Villar Paramá, IES No 1,

IES Antón Losada Diéguez e IES Manuel García Barros), realizarán as seguintes

actividades: 

1. Proxecto Festa das Palabras.  Novena Edición.

Proxecto conxunto organizado polos dez centros educativos da Estrada que se 

concreta nas seguintes actividades: 

2. Concurso de microrrelatos e micropoemas dos centros educativos da Estrada. 



En xuño do 2022 celebrarase a novena edición do Concurso de microrrelatos  e

micropoemas convocado pola Coordinadora Local de EDL, DINAMIZAESTRADA,

que agrupa a todos os centros de primaria e secundaria do Concello da Estrada.

Tanto os microrrelatos coma os micropoemas deberán conter unha palabra chave

que se especificará no momento de publicitar as bases e cos criterios acordados

pola comunidade que conforma Dinamizaestrada. 

3. Edición e publicación do libro IX Festa das Palabras, cos textos premiados no

concurso de microrrelatos e micropoemas. 

Publicaranse,  ademais,  os  textos  premiados  no  concurso  de  microrrelatos  e

micropoemas nun libro dunhas 90 páxinas coas composicións premiadas en todas

as diferentes categorías e modalidades. Realizarase unha tiraxe de 600 exemplares,

que serán repartidos entre os gañadores e gañadoras do certame e entre todos os

centros 

participantes. No libro incluiranse ilustracións realizadas polo alumnado de infantil

de todos os centros de primaria, de cara a favorecer a participación do alumnado

desta etapa na actividade. As ilustracións serán escollidas polo xurado do concurso

e  farán  referencia  ás  palabras  utilizadas  para  o  concurso  de  microrrelatos  e

micropoemas. 

Ademais,  realizarase un marcapáxinas coa imaxe utilizada para o libro e para a

campaña en xeral e confeccionaranse 4000 exemplares para distribuír entre todos

os centros. 

4. Oitava edición do certame Festa das palabras”

A oitava edición da “Festa das Palabras” consistirá na entrega de premios dos 

concursos  literarios  no  teatro  principal  da  Estrada  a  todos  os  gañadores  e

gañadoras do certame e celebrarase a inicios do mes de xuño. A presentación e a

condución  da  festa  será  realizada  por  alumnos  e  alumnas  do  centro  que  lle

corresponda no curso . Haberá unha actuación musical a cargo dun grupo musical

da zona e, ademais, procurarase a participación dun persoeiro relevante da cultura



galega durante a entrega aos premiados/as da Festa. Para a entrega de premios,

contarase con profesorado de todos os centros e con representantes das ANPAS.

Tamén  se  contará  con  representación  do  Concello  da  Estrada,  entidade

colaboradora da actividade. Encargarase o deseño do cartel anunciador do evento á

mesma persoa que leva a cabo o deseño do libro. 

5.Videoconectad@s

Trátase dunha actividade plurianual que comezou a ser desenvolvida en cursos 

anteriores en que está organizada por todos os centros educativos da Estrada. 

Consiste nun intercambio de videoconferencias entre as comunidades educativas

dos centros participantes. Nesta fase, que se desenvolverá no segundo e terceiro

trimestre do presente curso académico, as comunidades educativas dos diferentes

centros  de  infantil  e  secundaria  do  concello  prepararán  os  contidos  das

videoconferencias  que  ofrecerán  aos  diversos  centros  de  secundaria,  segundo o

cadro que se deseñe en vindeiras reunións. 

6. Dinamización do blog: DINAMIZAESTRADA. 

Desde  o  curso  2013-2014  os  EDL  da  Estrada  manteñen  un  blog,  que  trata  de

difundir as 

actividades conxuntas do Equipos dos Centros Educativos da Estrada. Neste curso,

comprometémonos  a  continuar  coa  dinamización  do  seu  uso  a  través  da

publicación periódica de actividades comúns entre os diversos centros, así como de

novas de interese para a Dinamización Lingüística.  No blog tamén terá especial

relevancia a difusión das actividades 1 e 2 anteriormente descritas. 

B) Actividades en colaboración cos centros educativos de secundaria do concello da

Estrada 

1. Intercambio musical 

Dada a situación sanitaria  provocada pola Covid-19,  esta actividade que se viña

desenvolvendo  dende  cursos  pasados  e  que  era  da  intención  dos  tres  centros

educativos  seguir  mantendo,  queda  en  suspenso  a  expensas  da  evolución  da

pandemia. En caso de mellorar a situación, retomarase de cara ao 3o trimestre. 



C) Actividades en colaboración con outras entidades ou asociacións

1. Colaboración coa asociación cultural “Vagalumes” na mostra de teatro escolar na 

honra de Olimpio Arca. 

2. Colaboración co concello da Estrada na celebración da “Festa da Poesía” e no

festexo do “Día de Rosalía”. Así mesmo, voluntarios e voluntarias do noso centro

participaron recitando diferentes poemas na “Festa da Poesía” organizada dende a

corporación municipal. Esta mesma colaboración prevese que se manteña a finais

de febreiro, con motivo do festexo do “Día de Rosalía de Castro”. 

D) Actividades relacionadas co profesorado 

Ademais  da  inclusión  do  profesorado  en  todas  as  actividades  destinadas  ao

conxunto da 

comunidade  educativa,  para  mellorar  os  seus  usos  lingüísticos  en  galego

realizaranse de forma continuada ao longo do curso as seguintes tarefas: 

1. Asesoramento lingüístico dirixido a un correcto emprego do galego na práctica

docente e nas actividades extraescolares. 

2. Corrección e supervisión de textos elaborados pola dirección do centro para as

comunicacións externas e internas. 

E) Actividades relacionadas co alumnado e co conxunto da comunidade educativa 

Debido a que o conxunto do alumnado é o noso principal foco de atención, o groso

das  iniciativas  levadas  a  cabo  polo  Equipo  de  Dinamización  irán  destinadas

especificamente a este colectivo. Con todo, prevese que na maioría das actividades

haxa  unha  participación  activa  dos  demais  membros  da  comunidade  educativa

(profesorado,  persoal  non  docente,  familias...).  Entre  as  actividades  que  se

realizarán durante o curso académico podemos salientar: 



1. Reparto entre as titorías de calendarios mensuais para a organización de avisos,

datas de exames e entregas de tarefas e deseñado para ser colocado nas cortizas da

aula de referencia. 

2. Xestión da web destinada á dinamización do galego no centro "Manoliño García

quere ser normal". Se ben está destinada a toda a comunidade educativa, ten como

finalidade principal a divulgación de información, actividades, creación literaria...

entre o alumnado, que será quen xestione unha gran parte dos seus contidos. Os

apartados da web son: actividades de normalización no MGB, info-lingua (avances

e  retrocesos  no  proceso  de  normalización  do  galego  a  partir  de  noticias  de

actualidade), cultura en galego (información sobre novidades literarias, música e

espectáculos),  documentos  (lexislación  vixente  relacionada  co  proceso

normalizador),  blog  de  creación  literaria  (publicación  de  traballos  literarios  do

alumnado)... ademais de información sobre diversos eventos, premios e concursos

e ligazóns de interese. 

3. Realización da IX edición do Concurso de microrrelatos e micropoemas dirixido

ao alumnado dos centros de ensino do concello da Estrada, en coordinación cos

equipos de dinamización da lingua galega dos centros do concello ao que xa se fixo

referencia  na  sección  previa.  Acto  cultural  no  curso  en  que  se  entregarán  os

premios do citado concurso e edición do libro cos traballos gañadores, financiado

polo Concello da Estrada. 

5. Continuación da campaña plurianual "Coida a túa lingua". A actividade consiste

en identificar malas prácticas lingüísticas no noso centro e na nosa sociedade e

reivindicar  un  uso  correcto  do  idioma.  O  alumnado  identificará  empregos

lingüisticamente incorrectos do galego nos medios de comunicación e en internet,

así  como  no  propio  centro  de  ensino  e  na  súa  práctica  diaria.  As  actividades

realizadas  serán  visualizadas  na  páxina  web  e  no  taboleiro  de  Normalización.

Tamén se instalarán en distintos corredores do centro pequenos paneis nos que se

presenten textos con erros e nos que se poida obter información subministrada en

códigos  QR,  necesaria  para  a  participación  no  concurso  relacionado  con  esta

actividade. 



Despois de analizarmos hai tres cursos o emprego do galego por parte dos nosos

representantes políticos, de centrarnos hai dous no uso da nosa lingua en certos

programas televisivos de grande audiencia e de traballar co galego na música, este

curso seguirémonos centrando no emprego do galego na prensa escrita e dixital na

nosa  lingua.  A  campaña  incluirá  un  concurso  no  que  resultarán  premiados

aqueles/as  participantes  que  sexan  capaces  de  identificar  e  corrixir  un  maior

número de erros lingüísticos. 

O  certame  estará  novamente  aberto  tamén  ás  familias,  que  poderán  participar

nunha sección específica. Pensamos que a natureza da temática deste curso, unha

vez máis, préstase a unha análise conxunta nos fogares entre o alumnado e as súas

familias que pode resultar de grande interese para a reflexión e o debate sobre o bo

emprego da nosa lingua. 

6. Saídas didácticas 

Ao igual  que  ocorre  con  outras  actividades,  se  a  situación  sanitaria  o  permite,

organizaranse saídas didácticas de cara ao terceiro  trimestre. 

7.  Participación  no  Correlingua.  (Dependerá  igualmente  da  situación  sanitaria

actual. )

8. Outras actividades 

Con  motivo  de  diferentes  conmemoracións  (Día  de  Rosalía,  Día  Internacional

contra a violencia de xénero, Día da lingua materna, Semana das Letras Galegas...

procurarase 

organizar  algún tipo de actividade (este ano, debido á situación sanitaria,  serán

principalmente virtuais) onde o fomento do idioma galego sexa o punto de partida. 

F) Actividades relacionadas coa situación lingüística do centro 



Por último, para dar visibilidade á presenza da lingua galega no centro e para 

regularizar o seu emprego a nivel institucional, levaranse a cabo as seguintes 

actividades: 

1. “Bo trato – Mal trato”: actividade realizada durante a semana do 25 de novembro

con motivo da celebración do Día Internacional contra a violencia de xénero. En

colaboración  co  Equipo  da  Biblioteca,  o  Equipo  de  Dinamización  confeccionou

diferentes  frases  nas  que  se  amosaban  de  forma  explícita  comportamentos  e

actitudes de bo trato e de mal trato. As oracións resultantes foron colocadas nos

diferentes chanzos das escaleiras principais  do centro sobre un fonde verde (bo

trato) ou vermello (mal trato). 

2. Asesoramento lingüístico continuado dirixido a un correcto emprego do galego

na  actividade  administrativa  e  de  conserxería  e  nas  comunicacións  escritas

realizadas polo 

centro, tanto a nivel interno como a nivel externo. 

NOVIDADES PARA O CURSO 2021-2022

- Como novidade,  no presente curso 2021-2022,  tentaremos facer  un rueiro no

noso centro, dotando de nombre os espazos como corredores , andarese outros cos

nomes de escritoes, escritoras e persoeiros da nosa cultura. Tentaremos implicar ao

maior número de Departamentos para que sexa una actividad Interdisciplinar na

que participe a mayoría do noso alumnado. 

- No Nadal faremos actividades puntuais cos alumnos tentando rescatar palabras

relacionadas con esta festa e preténdese facer una recollida solidaria de alimentos

se a situación o permite. 

- No mes de febreiro, co gallo de San Valentín nomearemos este mes como MES

DO  AMOR  E  A  AMIZADE:  PALABRAS  AGARIMOSAS  NUN  TEMPO  DE

PANDEMIA.



Esta actividade matizarase con todos os membros da Comisión pero pretendo que

sexa  ambiciosa  e  que  participe  todo  o  centro:  mandarémonos  cartas,  notas,

telegramas  de  agarimo  ás  nosas  persoas  máís  queridas,  se  for  posible,

acompañadas dun cravo de color cun custo simbólico; a recadación será doada a

alguna organización sen  ánimo de lucro e, se fose posible, faríamos una visita a

devandita organización.

Esta actividade  organizarase   minuciosamente  no seu momento seguindo

escrupulosamente o Protocolo da COVID.

- Primavera e maios: se a COVID o permite, adornaremos o centro con flores, follas

e frutos poñendo os correspondentes nomes en galego.  Se  non se poden poñer

obxectos,  buscaremos  alternativas  e  substituílos  por  fotografías  colocadas  nun

taboleiro.

- Fin de curso: se o ritmo do curso nolo permite, podemos facer un festival final

coordinándonos  con  tódolos  Departamentos  do  noso  centro,  sempre  que  a

situación epidemiolóxica o permita.

-  Outras  actividades:  sempre  que  sexa  posible  pola  situación  da  Pandemia,

poderíamos facer  entrevistas  (presenciais  ou virtuais)  a persoeiros da nosa vida

cultural, a responsables de refuxios de animais, de ONG, do banco de alimentos,

doutros responsables de Equipos de Normalización de centros de núcleos urbanos,

de grupos folclóricos… en fin, a listaxe e inmensa.

Asdo.: ANA PATRICIA PÉREZ GIPPINI

Xefa do Departamento de Actividades


