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1. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜISTICO DA COMUNIDADE EDUCATIVA
E DO CONTEXTO SOCIAL DO CENTRO

1.1. O contexto sociolingüístico do centro

O IES Manuel García Barros está situado na vila da Estrada. O seu alumnado, no 
que respecta á etapa de ensino obrigatorio, procede maioritariamente da propia vila, ao 
ter  adscrito como centro de Primaria unicamente ao CEIP Pérez  Viondi,  situado no 
núcleo  urbano.  No  Bacharelato,  a  procedencia  do  alumnado  é  máis  heteroxénea, 
encontrándose repartido aproximadamente nun 50 % o alumnado que procede da vila 
e o que procede das distintas parroquias do concello, de natureza marcadamente rural.

Analizada a  realidade do  concello  da  Estrada  a  nivel  global,  a  partir  dos  datos 
recentemente subministrados polo IGE (referidos á enquisa de 2013), cómpre salientar 
que o emprego da lingua galega neste concello é claramente superior á media do país. 
Un 66,42% da poboación declara falar única ou maioritariamente en galego, fronte ao 
50,90% da media galega. Hai que destacar, porén, que ao igual que a gran maioría dos 
concellos,  experimentou  na  última  década  un  proceso  de  perda  progresiva  de 
galegofalantes  habituais,  caendo  un  13,53%  desde  o  79,95%  de  persoas  que 
declaraban selo en 2001.

É importante  referir,  por  outra  parte,  que a porcentaxe de galegofalantes é  moi 
diferente entre a poboación dos núcleos rurais, cunhas taxas moi altas de emprego de 
galego, e a poboación da vila, que presenta uns índices de castelanización altos e na que 
se poden percibir mesmo algunhas actitudes prexuizosas cara á nosa lingua. Este é un 
factor  interesante  a  termos en conta  á  hora  de avaliar  os  usos  lingüísticos  do noso 
alumnado, que,  como xa quedou dito,  procede case exclusivamente da vila  no que 
respecta á ESO e a partes iguais da vila e do rural no que respecta ao Bacharelato.

1.2. A situación do profesorado

Para coñecer de primeira man a realidade lingüística do profesorado do centro, así 
como  a  do  alumnado,  á  que  me  referirei  no  apartado  seguinte,  o  Equipo  de 
Dinamización realizou entre os meses de decembro e xaneiro dúas enquisas virtuais 
dirixidas  á  comunidade  educativa,  unha  delas  pensada  especificamente  para  o 
alumnado  e  a  outra  para  o  profesorado.  Os  datos  recollidos  nesta  última  foron  os 
seguintes:
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Como se observa nos datos ofrecidos, case a metade do profesorado ten o galego 
como lingua habitual (16 puntos porcentuais por riba do profesorado que ten como 
lingua  habitual  o  castelán).  Aproximadamente  unha  quinta  parte  do  profesorado 
emprega na súa vida cotiá galego e castelán en igual proporción. Resulta significativo 
que o emprego do galego por parte do profesorado é claramente superior na práctica 
lingüística  dentro  do  centro  de  ensino  que  fóra  del  (aproximadamente  dez  puntos 
porcentuais), do que parece deducirse que o ambiente galegofalante do noso IES inflúe 
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positivamente na práctica lingüística dos docentes, atraendo cara ao emprego da nosa 
lingua a persoas habitualmente castelanfalantes.

O nivel de  capacitación do profesorado  á hora de empregar o galego na súa 
práctica  docente  é,  cando  menos  tendo  en  conta  a  percepción  persoal  do  propio 
profesorado, moi positiva. Unicamente un 12% recoñece unha competencia lingüística 
deficiente para o desempeño do seu labor profesional en galego. Ademais, unha alta 
porcentaxe  dese  profesorado estaría  en  principio disposto a realizar cursos  de 
lingua para mellorar o seu nivel de galego se eventualmente se visen na necesidade de 
empregar esta lingua na súa práctica docente.

Polo  que respecta  á  actitude do profesorado na utilización do galego no 
ámbito educativo, hai que destacar que unha ampla maioría (58%) aposta por que o 
galego avance cuantitativamente neste campo, ao considerar insuficiente o seu emprego. 
Así mesmo, constátase unha actitude aínda máis positiva cara á necesidade de 
normalizar socialmente o galego, ao considerar un 69% dos docentes que o uso do 
galego  é  insuficiente  na  nosa  sociedade  e  que  debe  gañar  espazos  nos  diferentes 
ámbitos sociais e profesionais. A percepción de que esta necesidade é maior ao nivel 
global da sociedade que no ámbito específico da educación (cunha notábel diferenza de 
11 puntos  porcentuais)  pode ser  debida  ao  feito  de que a  súa  práctica  docente  se 
circunscribe nun centro de ensino que conta cun índice de emprego de galego bastante 
satisfactorio.

1.3. A situación do alumnado

Os resultados da enquisa realizada ao alumnado do centro son os seguintes:



                                                                       Proxecto de fomento do uso do galego. IES Manuel García Barros (A Estrada)       5 



                                                                       Proxecto de fomento do uso do galego. IES Manuel García Barros (A Estrada)       6 

Das respostas obtidas na enquisa, despréndese que, a nivel xeral, a porcentaxe de 
galegofalantes e de castelanfalantes do alumnado do centro é moi semellante. Se ben no 
ámbito familiar se observa un claro predominio do emprego do galego (un 43% do 
alumnado declara falar única ou maioritariamente en galego fronte a un 37% que di 
facelo  en  castelán),  nos  ámbitos  sociais diferentes  ao  familiar  e  ao  académico, 
experiméntase un notábel descenso do uso do galego, que cae até un 35%, conforme ás 
prácticas diglósicas que rexen nos hábitos lingüísticos de boa parte da nosa poboación.

O uso do galego no ámbito académico mantén practicamente as porcentaxes do 
ámbito familiar, co que se constata que o ambiente lingüístico do noso centro non está a 
desempeñar o papel desgaleguizador que tan tristemente se está a observar en gran 
parte dos centros escolares do país. De todos os xeitos, hai que salientar que o emprego 
do galego por parte do alumnado é moi desigual e, a pesar de que isto non aparece 
reflectido na enquisa por non estar discriminado o uso segundo o interlocutor, parece 
claro que, aínda que a práctica habitual é galegófona nas relacións co profesorado ou 
na utilización de materiais (exercicios, exames, actividades...) que se lle propoñen en 
galego, cada vez máis o castelán se vai consolidando como lingua predominante nas 
relacións persoais entre o alumnado.

En canto á percepción da súa competencia lingüística en galego, sorprende que 
unicamente un 2% do alumnado afirme ter un nivel deficiente de galego. Creo que debe 
interpretarse este dato como que a práctica totalidade do alumnado considera que é 
capaz de expresarse con absoluta normalidade en galego e non tanto que sexa quen de 
acadar un óptimo manexo do nivel estándar da lingua. A práctica docente deixa patente 
un alto grao de castelanización na súa lingua espontánea e mesmo a presenza duns 
certos prexuízos á hora de aceptar as formas propostas pola normativa lingüística.

No referente á súa actitude na necesidade de avanzar cara á normalización 
social do galego, hai unha maioría do alumnado que considera que o galego debe ter 
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máis presenza na nosa sociedade. Unha amplísima porcentaxe entende que o galego é 
válido para calquera tipo de ámbitos e usos. Con todo, sorprende que aínda haxa un 
11%  do  alumnado  que  manifeste  a  actitude  diglósica  de  pensar  que  o  galego 
unicamente serve para algúns usos e é inútil ou moi limitado para outros.

Por último, é destacábel o feito de que a gran maioría do alumnado (83%) considere 
que o emprego que se está facendo do galego no noso centro é a correcta e que apenas 
un 13% estime que se debería incrementar, o que parece demostrar que o emprego da 
nosa lingua na actividade académica do nos IES é satisfactoria.

1.4. A situación lingüística do centro

A situación da lingua galega no centro, tanto a nivel de comunicacións orais como 
escritas, presenta uns índices de uso altos. A práctica totalidade da acción institucional 
por parte do centro  a nivel escrito desenvólvese en galego.  Facendo un pequeno 
repaso ás distintas áreas que conforman a actividade do instituto, comprobamos que o 
galego é de uso exclusivo na documentación administrativa, no rotulado do centro, nas 
notas informativas de carácter oficial que se presentan nos taboleiros (programacións, 
comunicación de probas, cualificacións...) nas comunicacións escritas ás familias, tanto 
as enviadas pola dirección como as enviadas pola AMPA, na páxina web do centro e 
nos blogues específicos que se vinculan a ela. O único aspecto no que o galego ten unha 
presenza claramente insuficiente, moi inferior á do castelán, é nos fondos da biblioteca. 
Fóra do campo da literatura, no que hai un certo equilibrio entre galego e castelán, a 
gran maioría dos libros están en castelán e a dotación de revistas e DVD en galego é 
claramente insuficiente.

Nos últimos meses, constatamos a presenza dalgúns avisos escritos en castelán en 
taboleiros  e  en  notas  pegadas  nas  paredes  de  actividades  organizadas  por  algún 
departamento; algunhas delas mesmo referidas a actividades programadas polo centro, 
pero  organizadas  por  algún  departamento  en  particular.  Nestes  casos,  o  Equipo  de 
Dinamización  púxose  en  contacto  coa  dirección  do  centro  para  que,  seguindo  a 
lexislación  vixente  e  conforme  á  práctica  habitual  do  centro,  eses  avisos  fosen 
substituídos por outros redactados en galego.

Na oralidade, o emprego do galego é máis desigual, dependendo en cada caso das 
persoas  implicadas  no  proceso  comunicativo,  se  ben  a  tendencia  é  favorábel  á 
utilización  desta  lingua  fronte  ao  castelán.  O  persoal  non  docente,  tanto  o 
administrativo, como na conserxería ou no sector da limpeza, exprésase habitualmente 
en  galego  co  alumnado  e  co  profesorado.  O  galego  é  tamén  a  lingua  empregada 
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normalmente polos traballadores  da cafetería  do centro.  Na comunicación oral  coas 
familias  (refírome  esencialmente  ás  titorías),  a  lingua  de  comunicación  depende  da 
práctica lingüística de cada docente e, daquela, empréganse tanto galego como castelán, 
se  ben  parece  que  hai  unha  pequena  desproporción  en  favor  do  galego,  difícil  de 
precisar.  Algo  moi  semellante  sucede  nas  interaccións  co  alumnado  en  contextos 
informais ou nas actividades extraescolares. A lingua que o profesorado emprega nestas 
situacións está marcada polos seus usos individuais, aínda que, como xa vimos nun dos 
apartados  anteriores,  mesmo  unha  parte  do  profesorado  castelanfalante  tende  a 
expresarse  en  galego  co  alumnado,  o  que  desequilibra  en  favor  desta  lingua  este 
apartado.
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2.  DESCRICIÓN  DOS  OBXECTIVOS  ADECUADOS  AOS  DISTINTOS  
SECTORES DO CENTRO

2.1. O contexto sociolingüístico do centro

O obxectivo principal da actuación do Equipo de Dinamización neste aspecto será 
procurar  a interrelación do centro  coa súa realidade máis  próxima (concello,  outros 
centros de ensino da comarca...) así como coa realidade xeral do país. Será importante 
que o labor desenvolvido no centro se abra aos distintos sectores sociais e culturais nun 
dobre sentido, dando a coñecer no centro aquelas manifestacións de interese para a 
lingua galega, por un  lado, e poñendo en común con outros colectivos as experiencias 
desenvolvidas no centro, por outro lado.

Pretenderemos tamén sermos partícipes de celebracións  populares vinculadas ao 
noso país onde se vexa unha implicación natural coa nosa lingua, mediante actividades 
específicas. Con todo, para evitarmos unha identificación reducionista entre o galego e 
os eventos máis tradicionais ou folclóricos, o cal resultaría pouco desexábel, será tamén 
obxectivo do equipo dar conta doutras actividades máis asociadas á modernidade e ás 
novas formas expresivas.

2.2. Obxectivos referidos ao profesorado

Un dos obxectivos básicos é o de garantir que o uso do galego naquelas materias en 
que deba empregarse como lingua vehicular sexa real e presente unha boa calidade. A 
realidade actual  do centro  mostra  un uso correcto  da nosa lingua  neste  aspecto.  O 
equipo de dinamización colaborará  para  que se  manteña a  proporción axeitada de 
emprego do galego como lingua vehicular.

Por  outro  lado,  é  importante  conseguir  que  a  totalidade  do  profesorado  sexa 
consciente de que o uso do galego para a impartición das súas materias, en lugar dun 
imperativo legal  (que nalgúns casos pode chocar coa práctica lingüística habitual  de 
profesorado en particular) é unha necesidade para a normalización do noso idioma, ao 
resultar  imprescindíbel,  por  unha parte,  para  a  adquisición dunha boa competencia 
lingüística por parte do alumnado e ao garantir,  por outra parte,  a equiparación do 
galego á par do castelán como idioma vehicular válido para calquera tipo de disciplina; 
alén  de  para  garantir  o  dereito  dos  galegofalantes  a  recibiren  educación  nunha 
proporción suficiente na súa propia lingua. 
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Outro  obxectivo  importante  é  servir  de  referencia  e  asesoramento  na  práctica 
profesional do profesorado que imparte as súas clases en galego. A pesar de que a 
maior  parte  do profesorado do centro  declara  ter  unha boa competencia  lingüística 
nesta lingua, segundo se desprende da enquisa anteriormente referida, é importante que 
se  sinta  apoiado por  este  equipo  á  hora  de  adquirir  coñecementos  específicos,  por 
exemplo,  terminoloxías  ou  vocabulario  específico  das  súas  disciplinas,  que  con 
frecuencia se atopa moi castelanizado, e á hora de solucionar as variadas dúbidas que 
se lle poidan ir presentando na súa práctica docente.

2.3. Obxectivos referidos ao alumnado

Consideramos  que o  alumnado constitúe  o  sector  principal  de destino do  labor 
dinamizador deste equipo. Os obxectivos básicos que procuraremos conseguir son:

• Reforzar  o  seu coñecemento  da lingua galega,  contribuíndo así  co  labor  que 
desde a docencia se lle imparte nas clases de lingua galega e literatura e naquelas outras 
disciplinas que son impartidas en galego

• Fomentar o emprego activo do galego no centro fóra da práctica docente, tanto a 
nivel escrito como na oralidade, xa sexa en contextos administrativos e formais como na 
expresión informal e coloquial entre compañeiros/as 

• Valorar  o  galego  como instrumento  para  a  expresión da  súa creatividade en 
actividades literarias, audiovisuais, plásticas...

• Conseguir  unha  consideración  do  galego  como  unha  lingua  útil  para  a 
comunicación nos distintos sectores da sociedade e animar ao seu emprego na súa vida 
cotiá

• Identificar  o  galego  como un  símbolo  de  identidade  colectiva  e  vehículo  de 
expresión dunha cultura nacional diferenciada e autónoma

• Coñecer a realidade sociolingüística da nosa Comunidade e adoptar unha visión 
crítica a respecto dela

• Coñecer as principais manifestacións culturais relacionadas coa nosa lingua e co 
noso  país

• Camiñar  cara  a  unha  superación  progresiva  dos  prexuízos  diglósicos  que 
infravaloran a lingua propia de Galiza e limitan e condicionan a súa utilización
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• Percibir  o galego como unha lingua moderna e adaptada á sociedade actual, 
vinculada cos novos medios de expresión; promover o uso en galego das ferramentas 
das  tecnoloxías  da  información  e  comunicación,  explorando  todas  as  súas 
potencialidades.

• Conseguir que o propio alumnado se sinta protagonista do proceso normalizador 
do galego, achegando iniciativas dinamizadoras propias e contribuíndo a desenvolvelas 
activamente.

2.4. Obxectivos referidos á situación lingüística do centro

Un dos obxectivos fundamentais será velar polo mantemento das boas prácticas de 
emprego do galego escrito a nivel administrativo e informativo tanto nas comunicacións 
internas  (taboleiros,  carteis,  avisos,  documentación  variada...)  como  externas 
(notificacións á Administración, a outros centros, ás familias...).

Será  importante,  así  mesmo,  crear  un  ambiente  propicio  para  o  aumento  da 
expresión en galego nas manifestacións orais, aspecto no que aínda se poden realizar 
avances significativos, tanto en ámbitos formais (discursos, claustros, charlas...) como en 
ámbitos informais e lúdicos (actividades extraescolares, festivais, concertos...)

O  equipo  de  dinamización  pretende  representar  neste  sentido  unha  función 
motivadora e de asesoramento, servindo para orientar e corrixir aquelas prácticas que se 
consideren inadecuadas en materia lingüística e proporcionando axuda aos distintos 
sectores  do  centro  (equipo  directivo,  administrativos,  conserxes...)  para  un  correcto 
emprego da lingua.
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3. DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
ADECUADAS AOS DISTINTOS OBXECTIVOS PROPOSTOS

3.1.  Actividades relacionadas co contexto sociolingüístico do centro

• Continuación  do  proxecto  plurianual  "Traballando  xuntos",  consistente  na 
coordinación de actividades e estratexias normalizadoras, realizado en común con todos 
os  centros  de  ensino  do  concello  da  Estrada.  Para  o  presente  curso,  destacan  a 
convocatoria dun concurso de microrrelatos e micropoemas e a dinamización do blogue 
sobre a realidade estradense Proxecto de lingua.

• Edición do libro que recolle os traballos gañadores da 1ª edición do concurso de 
microrrelatos e micropoemas, financiado polo Concello da Estrada. O libro, con portada 
de  Héitor  Picallo,  recollen  os  traballos  premiados  de  51  escolares,  entre  os  que  se 
encontran os de seis alumnos/as do noso centro. Foi presentado perante os medio no 
salón de plenos do Concello nun acto presidido polo concelleiro de cultura, D. Juan 
Constenla.

3.2.  Actividades relacionadas co profesorado

• Realización dunha enquisa  on-line entre todo o profesorado para coñecer  de 
primeira man os seus usos lingüísticos, a súa competencia e predisposición para impartir 
as  súas  materias  en  galego,  así  como para  valorar  a  súa  actitude  cara  ao  proceso 
normalizador da nosa lingua

• Asesoramento lingüístico continuado dirixido a un correcto emprego do galego 
na práctica docente e nas actividades extraescolares

3.3. Actividades relacionadas co alumnado

• Xestión do web destinado á dinamización do galego no centro Manoliño García 
quere ser normal. Se ben está destinado 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 
do 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 

http://manolino-garcia.webnode.es/
http://manolino-garcia.webnode.es/
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(lexislación vixente relacionada co proceso normalizador), blogue de creación literaria 
(publicación de traballos literarios do alumnado),  o vídeo do mes (presentación dun 
vídeo  representativo  dalgún  aspecto  importante  para  a  nosa  lingua),  ademais  de 
información sobre diversos eventos, premios e concursos e ligazóns de interese.

• Confección dun taboleiro físico nunha das zonas máis concorridas do centro para 
dar noticia ao alumnado das actividades do equipo de dinamización, así como para 
propor  actividades  e  subministrar  información  a  toda  a  comunidade  educativa  de 
cuestións  de  actualidade  referidas  á  lingua  galega.  Intentarase  que  presente  unha 
estética atractiva e unha expresión sintética para favorecer a súa consulta.

• Realización, en colaboración do Departamento de Lingua Galega e Literatura e 
en particular do profesor e do alumnado da materia de Literatura Galega do século XX 
e da Actualidade dunha serie de entrevistas a escritores relevantes da nosa literatura. A 
actividade consiste nun labor de investigación previo da vida e obra de cada autor, da 
realización  dunha  entrevista  e  da  súa  posterior  publicación.  Trátase  dun  proxecto 
plurianual  no  que,  en  cursos  anteriores  se  incluíron,  entre  outros,  autores  tan 
representativos  como  Manuel  Rivas,  Xosé  Luís  Méndez  Ferrín,  Xavier  Alcalá,  Fina 
Casalderrey, Xavier P. Docampo, Domingo Villar, A. Fernández Paz, Suso de Toro, Rosa 
Aneiros ou Yolanda Castaño. 

• Xestión por parte do alumnado anteriormente citado do blogue de literatura As 
nosas letras,vinculado á materia de Literatura Galega do século XX e da Actualidade. As 
entrevistas publicadas nel serán posteriormente editadas en formato físico e distribuídas 
entre  toda  a  comunidade  educativa.  Para  o  presente  curso  pretendemos  incluír  os 
seguintes autores: Xurxo Borrazás, Miguel Anxo Fernández, Marta Dacosta, Chus Pato, 
Xesús Pisón, Ana Romaní, Marica Campo, Aníbal Malvar, Tucho Calvo, Francisco Xavier 
Queipo e Ramón Caride Ogando.

• Realización dunha enquisa entre todo o alumnado para coñecer os seus usos 
lingüísticos nos distintos campos da vida, a súa competencia e actitude cara ao emprego 
do galego no ensino e cara ao proceso normalizador da nosa lingua en xeral.

• Realización, en colaboración co profesorado do Departamento de Tecnoloxías, 
dunha videoconferencia con parte do equipo da película A esmorga. Nela, un grupo de 
alumnos/as formulará ao director, Ignacio Villar, e aos seus principais actores, Miguel de 
Lira, Karra Elejalde e Antonio Durán Morris preguntas de interese referidas á adaptación 
da novela e outras cuestións relacionadas coa produción.

• Colaboración co Departamento de Plástica para contar coa presenza no centro 

https://sites.google.com/a/iesgarciabarros.org/literatura-galega-do-s/?pli=1
https://sites.google.com/a/iesgarciabarros.org/literatura-galega-do-s/?pli=1
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do autor de banda deseñada Fran Bueno, que disertará sobre un dos sectores máis 
dinámicos e relevantes da nosa cultura.

• Colaboración  co  Departamento  de  Plástica  para  a  realización  de  traballos 
gráficos baseados en pequenos fragmentos literarios escritos por alumnado do centro.

• Realización da 2º 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. 

• Acto cultural no curso do cal se entregarán os premios do citado concurso.

• Edición do libro cos traballos gañadores, financiado polo Concello da Estrada.

• Edición de calendarios adhesivos nos que se faga constar algún lema ou motivo 
de reivindicación ou fomento do emprego do galego. Realizarase unha selección dos 
mellores  deseños  realizados  polo  alumnado  do  centro  e,  unha  vez  impresos,  serán 
distribuídos entre toda a comunidade educativa.

• Participación, en colaboración coa Vicedirección do centro, na celebración da 
festa do Entroido, mediante a redacción e lectura pública por parte do alumnado, de 
coplas  satíricas  propias  desta  festividade.  Para  axudar  á  súa  correcta  realización, 
difundiranse  modelos  reais  entre  os  distintos  grupos,  prestándoselle  unha  especial 
atención ás coplas dos correos e os xenerais da Ulla, que teñen unha gran importancia 
nas celebracións do Entroido da comarca da Estrada. Tamén se traballará nas aulas as 
estratexias correctas de transmisión deste tipo de manifestacións de oralidade.

• Participación  no  Correlingua.  O  alumnado  dos  primeiros  cursos  da  ESO 
participará nesta actividade. Prepararán pancartas e coplas reivindicativas do uso do 
galego e acudirán aos actos que se celebrarán na nosa vila.

• Saída didáctica a Celanova. En colaboración cos departamentos de Música e de 
Lingua Galega e Literatura, un importante grupo de alumnos/as do centro realizará un 
percorrido cultural pola citada vila ourensá para coñecer a realidade xeográfica de dous 
autores  tan  relevantes  como  Curros  Enríquez  e  Celso  Emilio  Ferreiro  e  realizar 
actividades  lúdicas  relacionadas  con  eles.  Durante  a  saída,  o  alumnado  participará 
tamén  nunha  actividade  de  órgano  desenvolvida  no  mosteiro  de  San  Salvador. 
Ademais, incluirase a visita ao restos arqueolóxicos de Castromao.

• Asistencia, en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura, de 
parte do alumnado co centro a unha obra de teatro aínda por determinar. Barállase a 
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posibilidade de que sexa a produción do Centro Dramático Galego Xardín suspenso, de 
Abril Neves, dirixida por Cándido Pazó e representada no Salón Teatro de Santiago de 
Compostela.

3.4. Actividades relacionadas coa situación lingüística do centro

• 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.

Asdo. Lourenzo Álvarez Ruiz         V. e prace. Asdo. Gisèle Maïssa Rodríguez

 Coordinador do Equipo de         Directora do IES Manuel García Barros
Dinamización da Lingua Galega


