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PROXECTO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

 
I   CONSTITUCIÓN DO EDL 

Profesora coordinadora: 
Mª Luisa Méijome Quinteiro (Profesora do Dpto. LGeL) 
 
Profesores integrantes: 
María Jesús Labarta Madriñán ( Dpto. EPeV) 
María Teresa Piñeiro (Xefa do Dpto. de EPeV) 
Luís Enrique Álvarez Reza (Dpto de Tecnoloxía) 
 
Alumnos integrantes, no momento de presentación do proxecto (á espera  de incorporamos máis 
consonte avance o curso) 
  
1º ESO   Carlota Armada Felizardo 
  Anxo Rodríguez Conde 
   
1º Bacharelato 

 Ángela Bruquet Domínguez 
  Iago Francisco Fírvida 
  Abraham Rodríguez Santamaría 
  Nerea Vázquez Crespo 

Sabela de Martín Fírvida 
   
  
Persoal non docente:  
Xosé Sánchez Moreiras 
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II PROXECTO 
 

1. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO. 
 

 1.1. CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO 
 
Segundo o Mapa Sociolingüístico De Galicia do ano 2004, elaborado pola RAG, nos concellos ourensáns 
con menos de 5000 habitantes, caso que nos ocupa, a lingua inicial é o galego (entre só galego e máis 
galego suma o 31,2% da poboación), aprendida no seo da familia (88,8%), sendo só un 8% quen o 
aprende na escola.  
 
A maior parte dos pais do alumnado do IES O Ribeiro nos cursos de secundaria naceron e viven no rural 
e usan o galego como lingua vehicular. 
 
O centro denomínase Instituto  de Educación Secundaria O Ribeiro e nel impártese ESO, Bacharelato, 
Ciclo Medio de Electromecánica de Vehículos Automóbiles, Ciclo de Aceites de Oliva e Viños,  Ensino 
Secundario para Persoas Adultas e Formación Profesional. 
 
  
1.2. A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO PROFESORADO 
 
Segundo datos do Proxecto Lingüístico de Centro para o período 2015-2019, a situación lingüística do 
profesorado é a seguinte. Como indican os datos tirados da relación de materias que se imparten en 
galego e castelán podemos extraer as seguintes conclusións: 
 
1º - A lingua habitual maioritaria do profesorado é o galego. 
2º - A capacidade do profesorado  para empregar o galego na actividade docente é alta. 
3º - A actitude do profesorado cara á utilización do galego é moi favorable, así como cara á 
normalización do seu uso. 
No Centro contamos con profesorado non galego que ten unha actitude favorable cara á nosa lingua, 
colaborando ata a de agora moi activamente nas actividades dinamizadoras que realizamos e 
empregando a lingua galega como lingua vehicular na aula. 
 
1.3. A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO ALUMNADO 
 
Despois da absorción do profesorado e alumnado dos cursos  de secundario do CPI Tomás de Lemos, O 
IES O Ribeiro conta con 420 alumnos,-as.  O medio rural e galegófono anterior á devandita absorción 
vese modificado xa que o alumnado procedente da vila na ESO acusa unha notable castelanización, ao 
tempo que o alumnado procedente da comarca (Leiro, Avión, Melón, Cortegada, Carballeda de Avia, 
Castrelo de Miño, Cenlle...) é cada vez menos significativo ao ser O Ribeiro unha comarca interior que 
perde poboación e chega nun alta grao castelan¡zado. O alumnado matriculado distribúese como 
segue: 

 1º da ESO 82 alumnos  
 76 alumnos en 2º da ESO  
 52 alumnos en 3º da ESO 
 59 alumnos en 4º da ESO  
 Educación para Adultos (3)  
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  59 de Formación Profesional Básica F.P de Ciclo Medio e de Ciclo Superior  
 57 en 1º Bacharelato  
  32 en 2º de Bacharelato  

 
Hai 6 alumnos exentos de examinarse de Lingua Galega:  

 1 en 2º ESO 
 1 en 3º ESO 
 1 4º ESO 
 3 en 1º de bacharelato 

 
Tradicionalmente a porcentaxe de alumnado inmigrante é reducida. Neste curso están matriculados 
alumnos nados ou procedentes do Brasil, Portugal, Venezuela, México, Romanía, Suíza, República 
Checa, China e Barcelona e Madrid. 

 
Na maioría dos casos, un dos dous proxenitores é galego, polo que non presentan dificultades para 
adquiriren competencia no galego nin no castelán. Cómpre indicar tamén que contamos cun destacable 
número de alumn@s con nacionalidade dobre. Estes dous grupos de estudantes están exentos de 
cursar a materia de Lingua Galega durante dous anos. 
 
 
Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE), na súa enquisa de 2014 (publicada en 2015) 
sobre condicións de vida das familias, na comarca O Ribeiro-O Carballiño o nivel de emprego da lingua 
galega é o seguinte: 

 

 En galego sempre Máis galego 

ca castelán 

Máis castelán 

ca galego 

En castelán 
sempre 

O Ribeiro – 

O Carballiño 

 

60,58 

 

25,22 

 

9,21 

 

4,99 

 

     Fonte: IGE 2014. Condicións de vida das familias 

 

Os datos extraídos no curso pasado para a elaboración do Proxecto Lingüístico de Centro para o 
período2015-2019 coinciden co esquema básico do IGE. As máis de 76 páxinas do noso Proxecto 
Lingüísticodetallan un contorno favorable ás iniciativas que se deseñanneste Plan de Dinamización. 

 
 1.4. SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO 
 

O persoal non docente, administrativos, conserxes, persoal de limpeza, teñen o galego como 
lingua de comunicación e a súa disposición a prol do noso idioma é positiva en todos os casos. 
 

 A presenza da lingua galega na documentación administrativa, no rotulado do centro, nas notas 
informativas dos taboleiros, etc. é plena. 
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 O emprego da lingua galega nas interaccións co alumnado, coas familias e con outras 

institucións é ampla. 
 

 O emprego da lingua galega nas interaccións aco alumnado en contextos informais é amplo. 
 

 O emprego da lingua galega por parte do persoal non docente do centro é pleno. 
 

 O emprego da lingua galega por parte da ANPA é amplo. 
 

 O emprego da lingua galega na realización de actividades extraescolares é 
      pleno. 

 
  A dotación de fondos en galego da biblioteca é boa . 

 
 A presenza da lingua galega na utilización das TIC é moderada. 

 
 A visibilidade das accións do ENDL é plena. 
 

 Como conclusión podemos dicir que no contorno sociolingüístico do centro hai un uso 
maioritario do galego sendo a lingua vehicular da maioría dos integrantes da comunidade educativa. 
 
 
2.  OBXECTIVOS DA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO 
 
O obxectivo da Planificación Lingüística no IES O Ribeiro é dobre: 
 
 Que o alumnado manteña a competencia e uso do galego (a súa L1) 
 Que consolide a competencia que xa ten de seu en castelán, unha lingua moi presente no seu 

contexto.  
 
 As actuacións planificadoras hanse centrar no obxectivo de afianzarmos a súa L1 (algo que na 
adolescencia ten dificultades específicas, dada a gran importancia que collen nestas idades os ámbitos 
de socialización, nos que hoxe ten unha presenza case absoluta o castelán). Por outra banda é 
imprescindible consolidarmos paralelamente a compencia que xa posúen da L2 (relativamente doada 
de conseguir, dado que están garantidas as actitudes positivas cara a unha lingua con numerosos 
modelos sociais prestixiados). 
 
 Como sinala o Decreto 79/2010, do 20 de maio,  o obxectivo xeral para a ESO é conseguir que ao 
final da etapa o alumnado teña unha boa competencia nas dúas linguas oficiais de Galicia (artigo 7º), así 
como o Decreto 70/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia 
que marca como un dos seus principios que se garanta a adquisición dunha competencia en igualdade 
nas dúas lenguas oficiais de Galicia. 
 
Este obxectivo leva aparellado o de conseguir que desaparezan os prexuízos e actitudes negativas cara 
á utilización do galego. Tal como fixemos nos anteriores cursos, insistimos na importancia das nosas 
actividades dinamizadoras cara a un uso afectivo e prestixiado do idioma.  
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2.1 OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO. 
 
 Son obxectivos primordiais garantir que todo o profesorado teña competencia para desenvolver 
o seu labor docente en galego e garantir unha oferta de materiais didácticos de calidade en soportes 
diversos que fagan atractivo o proceso de aprendizaxe. Dende o ENDL do IES O Ribeiro colaboramos 
nesta dirección. 
 
 
 
 
 2.2. OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO. 
 
 É obxectivo lograrmos que o ensino obrigatorio garanta unha competencia plena no idioma 
galego e repercuta de forma efectiva na súa adopción ou mantenza, segundo os casos, como lingua 
habitual por parte das novas xeracións. Todas as actividades relacionadas máis adiante encamíñanse 
cara á consecución do mesmo. 
 
 É obxectivo fundamental deste  ENDL priorizarmos a expresión, a afectividade, o uso 
prestixiado e a utilidade do noso idioma, reforzando a dimensión comunicativa e a oralidade. Todas as 
actividades teñen o seu cerne nestes dous obxectivos. Consideramos que as actividades teatrais ou 
parateatrais así como conmemoracións de datas como a do 25 de novembro reforzan a afectividade e 
cohesión do alumnado así como a efectividade do noso sistema comunicativo.  
 

2.3. OBXECTIVOS PARA O CENTRO 
 

 Os nosos obxectivos para o presente curso céntranse en mantérmonos nesta liña,  velando pola 
continuidade do uso da nosa lingua nas actividades extraescolares, relación coa ANPA, nas TIC e 
especialmente na visibilidade das nosas accións como ENDL. 
 

 
3. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
 A proposta de actividades que propoñemos é aberta e variada, susceptible de modificacións ao 
longo do curso, en función do grao de implicación e colaboración, tanto por parte do alumnado, como 
do profesorado. Respecto ao alumnado, todos os niveis do IES resultan implicados nas actividades. 
  
Neste curso académico, propoñemos, en principio, as seguintes actividades. 
 

 
I TRIMESTRE 

 
3.1    ENQUISAS DE USO DO GALEGO 1º CICLO DE ESO 
 
 As primeiras semanas realizaremos unha enquisa de uso do galego no primeiro ciclo de ESO, xa que van 
varios cursos sen actualizarmos os datos e constatamos un descenso no uso do idioma.  
En virtude dos resultados acadados poderemos actuar e planificar actividades ao respecto. 
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3.2 CREACIÓN DUN BLOG  
Crearemos nas primerias semanas un blog de dinamización, no que poñeremos en valor as 
propostas, actividades e novas que o equipo vaia xerando ao longo do curso. Irase abrindo ao 
alumnado e profesorado consonte avancen as semanas, sempre en función das vontades 
involucradas. Será o altofalante que lle dea eco ás nosas actividades. 
Crearemos unha ligazón dende a páxina web do IES para publicitarmos os traballos de equipo e 
do resto dos departamentos. 
O enderezo do mesmo é:  

htpps://dinaribeiro.blogspot.com 
 
 
3.3. PLAN PROXECTA. 15ª EDICIÓN DE CINEMA EN CURSO. TODO O CURSO ACADÉMICO 
  
Ao longo dos tres trimestres, xunto co departamento de EPV e Xeografía e Historia, 
formaremos parte da inciativa internacional Cinema en Curso, integrada no Plan Proxecta, 
iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración 
co CGAI-AGADIC, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas 
educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos 
transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. No noso caso, orientado para o 
alumnado de 1º bacharelato Artístico, inaugurado no centro o presente curso 19-20. Catro dos 
seis profesores implicados formamos parte do EDL. 
O proxecto constará dun curso de formación para o profesorado implicado, obradoiro de 
cinema para o grupo de 1º Bac de entre 20 e 25 horas impartido por un cineasta. O material 
que van gravando en galego os alumnos pódese ver xa no web de cinema en curso, 
www.cinemaencurso.org Na páxina vence os traballos doutros cinco centros galegos e outros 
cataláns, vascos, madrileños, alemán e chilenos. 
O traballo final consiste na filmación dunha curtametraxe ou documental de aproximadamente 
10 minutos de duración que se fará en lingua galega A estrea será o 12 de xuño no CGAI e 
posteriormente nun local a determinar en Ribadavia.  
 
3. 4.  CALENDARIO dos ALUMNOS 
Este é o sétimo curso no que o ENDL elabora un calendario para as aulas. Neste curso estase a elaborar 
con fotografías feitas polos alumnos no pasado curso no que inmortalizaron lugares do seu entorno. A 
imaxe de cada mes evoca sensacións propias do tempo que ilustra. Levan ao pé das mesmas o nome 
do/a alumno/a fotógrafo e o título, en galego, proposto para a imaxe. É un calendario que os alumnos 
reclaman pola súa utilidade na aula, xa que nel indican os exames e as actividades. Cada aula ten o seu, 
ademais está presente noutros espazos como na sala de profesores ou en secretaría. 
As fotografías forman parte do proxecto Fotografía en Curso, do departamento de EPV. Os traballos 
partiron do poema de Eladio Rodríguez, Meu Ribeiro 
Terá visibilidade coa posibilidade de descargalos no blog. 
 
 3.5.  ASISTENCIA AO MUSICAL A BELA E A BESTA  
O alumnado de 1º ESO asistirá ao musical A bela e a besta escenificado por alumnado e 
profesorado do IES Taboada Chivite de Verín. 
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3. 6.  XI  CONCURSO de MICRORRELATOS 
Convocamos para todos os niveis do centro, subdivido en catro modalidades (A, Bacharelato; B, 2º ciclo 
de ESO; C, 1º ciclo; D, Ciclos, Adultos, PCPI e FP) o X Concurso de microrrelatos, cunha extensión de 33 
palabras xustas. 
Este ano como novidade, e para o alumnado de Bac Artístico, o microrrelato deberá ir acompañado 
dunha ilustración propia, feita por este alumnado.  
 
Precisamos un lote de libros por modalidade  para premiarmos aos gañadores/as. 
 
Os microrrelatos participante serán expostos no Centro e publicados no blog. 
Os premios serán entregados no Festival das Letras así como o texto impreso e un diploma. 
 
3.7  “ PALABRAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO” 
 
Trátase dunha actividade promovida polo Departamento de EPeV na que o ENDL colabora asesorando 
aos alumnos, xa que as palabras que definan ou que lles suxira a violencia de xénero han estar estar na 
nosa lingua. 
  
Os traballos participantes estarán expostos na entrada do ies e Terán visibilidade no blog. 
 
Agasallaremos os alumnos/as premiados/as con libros ou bandas deseñadas en galego. 
Os premios serán entregados no Festival das Letras así como o cartel impreso e un diploma. 
 
 
 
3.8 TABOLEIRO DA LINGUA  
Espazo destinado á exposición pública de todos aqueles temas e cuestións de actualidade sobre a lingua 
e a cultura galegas, ademais dos anuncios de concursos, actividades...  
 
 
3.8 ACTUACIÓN DO MAGO RICHARD 

 
Actividade destinada ao alumnado do 1º ciclo de ESO e FPB, na que o o mago ofrece uha 
miscelánea de maxia, tecnoloxía e reflexión do papel das mulleres, tamén galegas, na 
ciencia dende a nosa lingua.  

 
 

 
 

II TRIMESTRE 
 

3.9. V CONCURSO DE DEBUXO E RELATO CURTO DOS CENTROS ADSCRITOS 
 
Retomanos no presente curso esta actividade iniciada no 2004, en conmemoración do 
quincuaxésimo aniversario do IES e retomada no 08-09 durante catro anos, destinada ao 
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alumnado da contorna de EP que se ha incorporar ao noso centro en futuros cursos 
académicos.  
Consta de dúas modalidades, debuxo e conto. O tema é, parafraseando o poema de D Eladio 
Rodríguez, O meu Ribeiro e establecemos 3 categorías para debuxo (infantil, 1º-3º primaria e 
4º-6º primaria) e unha para conto (4º-6º primaria). 
 
Os premios serán entrgados o día 25 de xuño, data na que nos visita o alumnado de 6º destes 
centros, para coñecer as instalación do IES. 
 
3.10. 24 DE FEBREIRO. DÍA DE ROSALÍA 
 
En coordinación co departamento de EPV e Música realizaremos unha actividade por determinar, na 
que combinaremos a interpretación musicada por parte de alumnos e alumnas nun escenario creado 
por alumnado de debuxo, pois consideramos esta data clave dentro do calendario dinamizador. 
Tamén se levarán a cabo as propostas suxeridas dende a AELG. 
 
3.11 XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 
O tema deste curso está pendente de decidir. O tema será de relevancia para a zona e significativa para 
a formación dos estudiantes. 
É un traballo individual, aberto a todos os niveis educativos, en formato dixital. 
 
A actividade organízaa o Departamento de Lingua Galega, o ENDL e o Dpto. de Educación Plástica e 
Visual.  
 
Daranse dous premios: un á mellor serie de fotografías e outro á mellor instantánea. Os premios serán 
unha memoria portátil. 
Como vén sendo habitual faremos unha exposición no centro, coicidindo coa Semana das Letras 
Galegas, para o que precisamos de material funxible axeitado, papel para impresión de traballos e 
diplomas e revelado de fotografías. 
 
3.12 BIBLIOTECA 
 

Ao longo do curso desenvolveranse diversas actividades de dinamización en colaboración co 
equipo da biblioteca do noso instituto. Parece relevante lembrar que neste curso escolar 2019-
2020 está prevista a posta en marcha de varios clubs de lectura: un para o Primeiro Ciclo da 
ESO, outro para Bacharelato e outro para nais e pais e persoas adultas da nosa comunidade 
educativa. Desde este equipo de Dinamización e en coordinación cos persoa responsable dos 
clubs de lectura, fomentaranse iniciativas lectoras  centradas en textos escritos en lingua galega 
e que busquen a promoción da lingua e a literatura galegas. 
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III TRIMESTRE 
 

 
3.13.  CONFERENCIA de ESCRiTOR, roteiro das irmás TOUZA 
 
Neste curso tense planificada a lecutra de Memoria do silencio, de Eva Mejuto, para o alumnado de 3º 
de ESO e facermos o roteiro literario por Ribadavia. 
 
3. 14.  XIII CERTAME LITERARIO DAS LETRAS GALEGAS 

 
Co gallo das LLGG, convocamos un concurso literario nas modalidades de: 

 Relato curto 
 Poesía 

As categorías nas que se organizan os traballos participantes e premios son: 
 Categoría ‘A’: Bacharelato. 
 Categoría ‘B’: 3º-4º ESO 
 Categoría ‘C’: 1º-2º ESO 
 Categoría ‘D’: Ciclos, Adultos e FP 

 
Todos os premiados recibirán un lote de libros. Os traballos premiados serán expostos no centro e 
publicados na páxina Web do IES. 
Os premios serán entregados no Festival das Letras así como o texto impreso e un diploma. 
 
 3.15. CORRELINGUA 
 
En colaboración co Seminario de Lingua e Literatura Galega e EF participaremos no mes de maio, na 
festa final do Correlingua. Os actos desenvolveranse no Auditorio Municipal, nas rúas do Casco Vello e 
na Praza Maior de Ourense. A nosa contribución ao Correlingua consistirá na elaboración dunha 
pancarta, actividade que se desenvolve en coordinación co Seminario de Educación Plástica e Visual; na 
inclusión de números musicais de acompañamento ao acto (actividade que se leva a cabo en 
colaboración co Seminario de Música) e na colaboración coa organización dos actos de Ourense 

 
3.16. EXPOSICIÓN DAS LETRAS. TRABALLOS PREMIADOS 
 

O EDL xunto co Departamento de Lingua e literatura galega  exporá na entrada do centro tódolos 
traballos gañadores feitos polos alumnos nos diferentes concursos   (microrrelatos, poesía, caligramas, 
fotografía…) 
 
 
3. 17. DÍA DAS LETRAS GALEGAS.  EXPOSCIÓN PROPIA 
 

       En colaboración do Dpto de LGeL e EPV realizarase unha exposición sobre o autor 
homenaxeado, Ricardo Carballo Calero. Aproveitanse estas datas para facer a entrega de premios 
dos distintos concursos (fotografía, microrrelatos, carteis, etc.). 
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3.18. REVISTA DO INSTITUTO 
 
Os textos redactados para a revista do IES que se reparte entre o alumnado a última semana do 
curso, serán revisado dende a coordinación do equipo, para que o galego sexa normativo. 

 
 
 
 

                                                                                      En Ribadavia, a  20  de novembro de 2020 
 
 
 
 

 
Vº e Prace                      A Coordinadora do EDL 
O Director de Centro 
 
 
 
 
Asdo. José Antonio Fdez Ferreiro                       Asdo. Mª Luisa Méijome Quinteiro 
 


