
ADDENDA  ao  proxecto  de  fomento  do  uso  do  galeg o  para  o
curso  2020 / 2 1

CENTRO  EDUCATIVO   IES  REGO  DE  TRABE  (CULLEREDO)

A Orde  do  23  de  decemb ro  de  2020  da  Conseller ía  de  Cultura ,  Educación  e  Universitad e  (DOG  núm.  9,  do  15  de  xaneiro  de  2021),  pola
que  se  anuncia  a  convocato ria  de  axudas  para  a  presen tación  de  proxec tos  de  fomento  do  uso  do  galego  dos  centros  de  titular idad e
pública  de  Galicia  que  impart en  ensinanzas  regrad as  de  niveis  non  universi ta r ios,  para  o  curso  2020/21,  dispón  na  súa  base  6  que  os
centros  que  presen ta r o n  os  seus  proxectos  ao  abeiro  da  da  Orde  correspo nd e n te  ao  curso  escolar  2019/20  (Orde  do  27  de  decembro  de
2019;  DOG  núm.  20,  do  30  de  xaneiro  de  2020),  que  finalment e  quedou  sen  efectos  como  consecue ncia  do  peche  dos  centros  educa tivos
por  causa  do  COVI-19  (Orde  do  2  de  xuño  de  2020;  DOG  núm.  113,  do  11  de  xuño  de  2020),  poderán  alega r  o  mesmo  proxecto  para  a
actual  convocato ria  e  presen t a r  simpleme nt e  unha  addenda  na  que  cons ten,  de  ser  o  caso,  as  modificacións  ou  adaptacións  propos t a s.

1.  Actividades  cance lada s  do  proxecto  do  curso  2019/20
Temporiza c ió n Título  da  actividad e Departam e n t o s  respon s a bl e s Destinatarios

Marzo Taller  de  poesía EDLG,  LGL 2  ESO

Marzo  Paseo  feminista
pola  Coruña

EDLG,  Dpto.  
Historia

Bachare la to

Marzo Exposición  da  
Semana  da  
prensa

EDLG,  LGL,  
LCL

Toda  a  
comunidade  
educativa

Maio Photocall  polo  
Día  das  Letras  
galegas

EDLG,  EPV,  
Biblioteca

Toda  a  
comunidade  
educativa

Xuño Exposición  de  
herbas  de  San  
Xoàn

EDLG Toda  a  
comunidade  
educativa

2.  Actividades  adaptadas  do  proxecto  do  curso  2019/20
Temporizac ión Título  da  actividad e Departam e n

tos
respon s a bl e

s

Destinatario s Material  que  se  preci sa

Todo  o 
curso

Taboleiro  do  
EDLG  

EDLG Toda  a  
comunidade  
educativa

Folios,
tacholas,
tinta  de  
impresora  
cartolina  

Todo  o 
curso

Recomend a ci
óns  mensuais

EDLG Toda  a  
comunidade  
educativa

A actividade  
pasa  a  ser  
online  no  



apar t ado  do  
EDLG  a  web  
do  centro

Todo  o 
curso

Colaboración  
coa  biblioteca
e  o Club  de  
lectura

EDLG
Bibliot
eca
Club  
de  
Lectur
a

Alumnado  do  
club

Subscrición  á  
revista  de  BD 
“A viñeta  de  
Schrodinge r”

Todo  o 
curso

Xestión  das  
nosas  redes  
sociais  e  
creación  de  
mate riais  
online  (Ex:  
Listaxe  de  
cancións  para
o Día  da   Paz)

EDLG Toda  a  
comunidade  
educativa

Conta  de  
Spotify  para  
poder  
empreg a r  os  
mate r iais  sen  
rest ricións  nas
actividades

Febrei ro Día  de  
Rosalía:  
ent rega  do  
premio  ao  
gañado r  do  
concurso  de  
traducións  de
Rosalía  da  
exposición  
“Rosalía  
Icona  Pop”

EDLG
LGL

Toda  a  
comunidade  
educativa

Premio

3.  Actividades  de  nova  programa ción  para  o  curso  2020/21
Temporizac ión Título  da  actividad e Departam e n

tos
respon s a bl e

s

Destinatarios Material  que  se  preci sa

Todo  o 
curso

Resistindo  á  
desinfode mia  
(proxecto  
conxunto  co  
EDLG  da  
Compañía  de  
María  de  
lectura ,  
traballo  
textual  e  
investigación  
científica  en  
galego)

EDLG
Dpto  
Bioloxí
a

1  bacha re la to Mater ial  de  
papele r ía



Novembro Mes  da  
ciencia  en  
Galego:  
charlas  online

EDLG,
Bioloxí
a
Club  
de  
cienci
as

Toda  a  
comunidade  
educativa

onine

Decembro 100  anos  de  
Nós

EDLG  
e  
Bibliot
eca

Toda  a  
comunidade   
educativa

Fotocopias

Decembro Concurso  
“Debuxamos  
o apalpado r”

EDLG 1º  ciclo  de  ESO Premio

Xaneiro Día  da  
Ilustración  

EDLG,
LGL,  
Bibliot
eca

4º  de  ESO  e   
Módulo  3  de  ESA

Folios  de  cor  e
tinta

Febrei ro Día  da  muller
e  a  nena  na  
ciencia:  
póster  de  
Isabel  Zendal

EDLG 1º  bachare la to Impresión  de  
póster s

De  
xaneiro  a  
maio

Cachiños  de  
Xela:  cada  
semana  
colgamos  en  
varios  puntos  
do  centro  
pequena s  
citas  

EDLG  Toda  a   
comunidade  
educativa

papel  de  cor,  
tinta  de  
impresora ,  
marco

Marzo-
Abril

Enquisas  
para  a  
renovación  
dos  datos  
sociolingüís ti
cos  do  centro

EDLG Toda  a  
comunidade  
educativa

online

Maio Recitando  a  
Xela

EDLG
Club  
de  
lectur
a

Toda  a  
comunidade  
educativa

Todo  o 
curso

Taller  de  BD EDLG
Club  
de  
Lectur

Alumnado  de  
ESO

Lectura s  en  
galego



a
Bibliot
eca  
EPV

Observac ión s:

Durante  o  confinam e n t o  foron  dese nvolv idas  polo  equipo  numeros a s  actividad e s  online  que  
poden  ser  consultadas  no  noso  blog  e  rede s  sociais .

SINATURA  DA PERSOA  REPRESENTANTE                                                                                 SINATURA  DA PERSOA  COORDINADORA

Alicia  Menéndez  Villalva                                                                                                                Sandra  Villar  Giner

Lugar  e  data:   Culleredo,  11  de  febrei ro  de  2021
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