
 

ACTIVIDADES DO DÍA DE ROSALÍA 
(23 / 02 / 2022) 

 
Estimadas familias,  
 
Desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, en colaboración cos Departamentos 
de Música, Bioloxía e Tecnoloxía, estamos a organizar unha serie de actos para 
conmemorar en comunidade o 185 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. 
 
Un día moi especial, posto que comeza a andar o proxecto “Ao Son da Paisaxe”. Unha 
proposta transversal bianual que une varios aspectos clave do noso patrimonio: a lingua, 
a música e a flora. 
 
Neste primeiro ano comezaremos coa plantación, grazas ao apoio da Aula da Natureza do 
Concello, de 16 Bidueiras, 3 carballos, 1 castiñeiro, 1 cerdeira, 2 érbedos, 2 sobreiras e 1 
figueira. 
 
Cada unha destas árbores, nun primeiro momento, vai ter ao lado unha ficha 
medioambiental realizada polo alumnado e tamén uns versos de Rosalía. Nunha segunda 
fase, a través dun código QR, vaise poder acceder a esta información e tamén a unha 
canción asociada. 
 
Somos conscientes da importancia de  traballar os valores como comunidade educativa, 
parte esencial deste proxecto. Consideramos pois vital poñer en valor os coidados da 
nosa contorna, para -ao mesmo tempo- concienciar e coidar as vindeiras xeracións dentro 
do ecololingüismo. 
 
Por todo isto, agradecemos de antemán a vosa complicidade e colaboración. 
 
As actividades programadas para ese día son: 
 
10,50- Faladoiro con Marilar Aleixandre. Título: Rosalía e as desposuídas, a terra e as 

mulleres. 

Actuación musical dun grupo de alumnas e alumnos do centro. 

 

Grupos asistentes: 

1º ESO B 

1º ESO A 

1º ESO C 

 

Lugar: Salón de actos 

 

11,40: Plantación de árbores acompañada de: recitado de poemas e 

colocación dos paneis informativos. 

 



Grupos asistentes:  

1º ESO A 

1º ESO B 

1º ESO C  

ALUMNADO COLABORADOR EDLG  

 
12,30: Recreo: Actuación musical do alumnado na planta baixa e Inauguración de 

versos nas escaleiras. 

 
NOTA: O alumnado debería vir ese día con roupa e con calzado axeitados para a 
plantación. 
  



 

Estimadas Familias, 

 

 

 


