
Palabras de Pedra: Proxecto Mámoas 

Un proxecto de innovación educativa e comunicación social para o fomento da lingua 

galega 

 

O Proxecto Mámoas-Palabras de Pedra está baseado nun proceso de comunicación social e 

participación cidadá impulsado polo Club da Lingua-Equipo de Normalización e Dinamización 

Lingüística do IES Marco do Camballón co obxectivo de fomentar a nosa lingua na comunidade 

educativa e mais alá. 

A situación de crise do rural provocou una progresiva desvinculación das persoas co seu 

contorno físico e cultural.  O despoboamento do rural orixina una situación de transformación 

violenta da propia identidade e os seus trazos fundamentais: a relación co propio territorio e os 

seus valores patrimoniais, o uso da lingua e os valores asociados. 

A lingua vincúlanos co territorio, espacialmente e na coordenada temporal, histórica, 

actualízanos continuamente.  O idioma forma parte do espazo e do tempo, aquí e agora, e por iso 

desde o Club da Lingua queremos impulsar un proceso de modernización da nosa historia e de 

enraizamento no territorio físico, a través do noso idioma propio. 

Un topónimo, Camballón, é a vértebra do proxecto, un topónimo cuxa raíz leva nas nosas bocas 

máis de 3 000 anos, un nome asociado a un lugar, o monte do Camballón, no que se sitúa o 

marco megalítico, con máis de 15 mámoas, que dá nome ao noso instituto: IES Marco do 

Camballón. 

 

Obxectivos:  

 Para intervir contra a invisibilidade e a desvalorización social da lingua: crear un proceso 

de comunicación social. 

 Para intervir contra a identificación entre lingua e pasado e os prexuízos que desligan o 

galego da modernidade: promover a lingua propia a través das novas tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 Para intervir contra a pasividade das administracións locais en temas de sensibilización 

lingüística: colaborar con entidades locais e non locais para mellorar a valoración social da 

nosa lingua. 

 Para intervir contra a desafección social e a inercia de falta de participación: dinamizar a 

participación cidadá. 

 

 


