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1. INTRODUCIÓN 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) do IES
Rego  de  Trabe  de  Culleredo  presenta  o  seguinte  proxecto  do
fomento  do  uso  do  galego,  que  tentará  continuar  na  liña  das
actividades realizadas no ano anterior. 

Antes de presentar o proxecto do presente curso, cómpre facer
notar unha serie de circunstancias que van afectar de forma directa
ao traballo do EDLG: 

En primeiro lugar, hai que ter en conta que o IES Rego de Trabe
é un instituto de nova creación: comezou o seu labor no ano 2016;
non ten, polo tanto, nin cinco anos de “vida”. Moito do profesorado
é provisional no centro, polo tanto os membros do EDLG varian con
respecto ao curso pasado. Este ano a coordinadora continúa a ser
Sandra  Villar  Giner.  Cómpre  destacar  que  conseguimos  crear  un
grupo multidisciplinar con profesorado de áreas diversas. Este curso
a  participación  do  alumnado suma  55  alumnos  e  alumnas,
especialmente dos cursos inferiores da ESO. Este alumnado asume a
tarefa normalizadora como algo propio e implícase dun xeito directo
na realización e organización das actividades e non son, polo tanto,
meros receptores. 

En segundo lugar temos o problema dos medios económicos. A
dirección do centro colaborou sempre facilitando as xestións e os
medios económicos para poder desenvolver moitas actividades do
EDLG. Sen esta e outras axudas externas non poderiamos realizar
todos os proxectos de fomento do uso do galego que facemos no
noso centro, pois a dotación propia dos EDLG é escasa para acadar
obxectivos tan importantes como a normalización da nosa lingua. 

Neste punto, gustaríanos engadir que á vista dos resultados da
última Enquisa de Condicións de vida das familias publicada polo
IGE  en  2019,  na  nosa  opinión,  as  políticas  de  Normalización
Lingüística  deberían  deixar  de  ser  secundarias  para  a
administración, pois o baixo coñecemento da lingua na infancia e o
feito de que apunten a que moitos dos nenos e nenas aprenden a
lingua  unicamente  na  escola  non  se  suplen  unicamente  coa
organización  de  actividades  complementarias  e  extraescolares,
senón  cunha  política  educativa  que  expoña  ao  alumnado  a  máis



horas na lingua e an máis materias.
Dito  isto,  afirmámonos  un  ano  máis  na  nosa  intención  de

traballar  para  seguir  avanzando  e  mellorando  o  noso  proxecto.
Seguiremos  analizando  a  realidade  do  noso  centro  educativo  e
comarca,  establecendo  obxectivos  específicos  e  deseñando
actuacións  dinamizadoras  para  acadalos  e  abertos  a  propostas  e
iniciativas que veñan de fóra, tanto doutros centros de ensino coma
de  organismos  ou  institucións;  sempre  que  se  adapten  ás  nosas
posibilidades.

2. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO

O que presentamos a continuación é unha análise sinxela dos
datos máis relevantes de catro puntos esenciais que nos permiten
coñecer a realidade sociolingüística do noso centro: 

1. A contorna sociolingüística do centro.

2. A situación do profesorado.

3. A situación do alumnado.

4.  A  situación  lingüística  do  centro  (Ambientalidade
lingüística).

Para  determinar  a  situación  lingüística  do  centro,  o  curso
pasado,  considerouse  pertinente  recoller  información  de  toda  a
comunidade  educativa  a  través  dunhas  enquisas  tomadas,  con
algunhas  modificacións,  das  Guías  prácticas  para  a  Planificación
Lingüística dos Centros Educativos.



2.1.   A  CONTORNA  SOCIOLINGÜÍSTICA  DO
CENTRO

O  IES REGO DE TRABE é  un instituto de nova creación:
comezou o seu labor no ano 2016. Temos 481 alumnos e alumnas
matriculados no curso 2018/2019,  distribuídos en  17 grupos:  tres
grupos de 1º de ESO,  tres de 2º,  catro de 3º, catro de 4º da ESO,
dous de 1º de bacharelato e un de 2º de bacharelato.

O  IES  REGO  DE  TRABE  sitúase  no  Burgo,  parroquia
pertencente  ao Concello  de Culleredo,  provincia  da Coruña.  Este
concello localízase na marxe esquerda da ría do Burgo, sendo un dos
principais  eixos  da  expansión  urbana  da  área  metropolitana  da
Coruña. Os seus 30.221 habitantes repártense por once parroquias:
Almeiras (San Xián), O Burgo (Santiago), Castelo (Santiago), Celas
(Santa María), Culleredo (Santo Estevo), Ledoño (San Pedro), Orro
(San Salvador), Rutis (Santa María), Sésamo (San Martiño), Sueiro
(Santo Estevo), Veiga (San Silvestre), que forman o concello e que
ocupan unha superficie de 62.5 quilómetros cadrados. Segundo os
datos recollidos no ano 2018 a poboación total é: 30.221 persoas,
das que 14.586 son homes e 15.635 son mulleres.

A nivel  lingüístico hai  unha convivencia do mundo rural  e  o
urbano,  ao  que  hai  que  engadir  a  inmigración,  feito  que  vai  ter
incidencia  sobre  o  uso  da  nosa  lingua.  Como  noutras  zonas  de
Galicia, como di o mapa Sociolingüístico de Galicia (MSG), onde se
sinala que “os núcleos máis castelanizados se atopan na costa da
norte da provincia da Coruña e no oeste da de Pontevedra”, algo que
corrobora a Enquisa estrutural a fogares do ano 2018 

Como conclusión podemos establecer que o IES Rego de Trabe
é  un centro  público  de educación secundaria  situado nunha zona
periurbana, próximo á cidade da Coruña e dentro dunha contorna
sociolingüística  con predominio do castelán,  polo que o labor do



EDLG  é  especialmente  importante  no  centro  para  erradicar
prexuízos e promover usos lingüísticos.

2.2. A SITUACIÓN DO PROFESORADO

A lingua habitual da maioría do profesorado na súa vida cotiá
(fóra dos ámbitos que non son os da docencia) é a lingua castelá, o
nivel de capacitación para empregar o galego na actividade docente
é bastante bo, a disposición para facer cursos de actualización é boa
e a actitude cara á normalización social do galego é moi favorable.

A maioría do profesorado amosa dispoñibilidade e colabora na
difusión  das  actividades  ofertadas  polo  EDLG.  No  EDLG  hai
integrantes da práctica totalidade dos departamentos.

Desde o punto de vista  do emprego da lingua galega na súa
actividade docente,  cúmprese escrupulosamente a normativa legal
vixente.

2.3. A SITUACIÓN DO ALUMNADO

A lingua habitual da maioría do alumnado tanto na súa vida
cotiá  (fóra  do ámbito  escolar)  como a empregada no seu ámbito
familiar é a lingua castelá, o nivel de capacitación para empregar o
galego  na  súa  actividade  académica  é  bastante  bo  e  chama  a
atención os resultados na actitude cara á normalización social  do
galego, xa que non son moi positivos. 

Chama ademais a atención que o alumnado que recoñece ser
galego-falante  no  ámbito  familiar,  abandona  a  lingua  no  centro
escolar pola presión de grupo.



2.4. A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO

A presenza que ten a lingua galega no centro, fóra da que ten
nas actividades docentes cumprindo o establecido polo marco legal,
é un punto moi importante, pois indica en que medida o centro é, ou
non, un ecosistema favorable á utilización da lingua galega.

Os datos  para  este  punto  recolléronse  a  través  dunha sinxela
observación por parte do EDLG no centro:

- A presenza da lingua galega na documentación administrativa,
no rotulado do centro, nas notas informativas dos taboleiros, etc. é
plena.

-  O emprego da lingua galega nas interaccións co alumnado,
coas familias e con outras institucións é pleno.

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

 O emprego da lingua galega por parte do  persoal
non  docente é  moi  amplo.  O  persoal  non  docente  ten
representación no EDLG e ademais colaboran e participan  nas
actividades,  por  exemplo,  formando  parte  do  xurado  nos
concursos.

 A  lingua  habitual  da  maioría  do  persoal  non
docente na súa vida cotiá e tamén no ámbito laboral é a lingua
galega,  o  nivel  de  capacitación  para  empregar  o  galego  na
actividade laboral  é  alto,  a  disposición para  facer  cursos de
actualización  é  moi  boa  e  a  actitude  cara  á  normalización
social do galego é plenamente favorable.



-  O emprego da lingua galega por parte  da ANPA (tanto nas
actividades  que  organiza  como  por  parte  dos  seus  membros)  é
bastante amplo.

-  O emprego da lingua galega  na  realización das actividades
extraescolares é bastante amplo.

-  A dotación  de  fondos  en  galego  na  biblioteca  é  bastante
aceptable, aínda que mellorable nalgúns puntos.

- A presenza da lingua galega na utilización das TIC é boa.

- A visibilidade das accións do EDLG é ampla.

Atendendo á observación de todos estes datos, pódese concluír
que a presenza ambiental do galego no centro é moi boa e deste
xeito contribúe e procura que o alumnado faga un uso habitual da
lingua.

Como  conclusión  a  este  breve  estudo  sociolingüístico
podemos establecer que o IES Rego de Trabe é un centro público de
educación  secundaria  situado  nunha  zona  periurbana,  próximo  á
cidade  da  Coruña  e  dentro  dunha  contorna  sociolingüística  con
predominio do castelán.



3. DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS ADECUADOS.

3.1. OBXECTIVOS XERAIS.

 Estender  e  optimizar  o  uso  da  lingua  galega  no  centro
educativo.

 Incidir na realidade lingüística do alumnado, evidenciando as
posibles carencias e procurando unha implicación consciente
na recuperación da lingua galega.

 Dar a coñecer as distintas manifestacións culturais de Galicia e
a súa historia.

 Conseguir un cambio de imaxe que permita acadar cotas máis
altas de prestixio para a lingua galega.

 Consolidar actitudes favorables cara á lingua galega entre o
alumnado.

 Lograr que o alumnado que ten o galego como lingua habitual
poida manter a súa lingua e consolidar unha competencia plena
nela e que o alumnado que ten o castelán como lingua habitual
adquira unha boa competencia en galego, de tal maneira que se
favorezan os contextos en que se exprese nela.

 Interactuar e achegar a lingua á realidade cultural e social do
alumnado, facendo que toda a comunidade educativa colabore
na defensa e valoración da lingua galega.

 Implicar a todos os axentes escolares neste proceso.

 Fomentar o uso das TICs empregando o galego.

 Incidir na consideración da lingua galega como ferramenta útil
e eficaz máis alá do ámbito escolar.

 Fomentar  a  creatividade  e  a  participación  en  todas  as
actividades  propostas  polo  Equipo  de  Dinamización
Lingüística.



 Fomentar o traballo  e o esforzo conxunto entre  alumnado e
profesorado  na  defensa,  valoración  e  promoción  da  lingua
galega.

 Fomentar o traballo interdisciplinar.

3.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Estes obxectivos deben ser entendidos a medio e longo prazo,
xa que o centro é de recente creación.

 Determinar  a  situación  lingüística  do  centro  recollendo
periodicamente información de toda a comunidade educativa a
través de enquisas anónimas.

  Coordinación entre o EDLG e a Biblioteca para a adquisición
e  difusión de  material  en  galego así  como a  realización de
distintas actividades.

 Ter ben dotada a biblioteca do centro e as bibliotecas de aula
(ou o corredor) de libros, revistas, cómics, banda deseñada,…
en  galego  tanto  en  formato  convencional  como  en  soporte
dixital fomentando o seu uso e a súa lectura.

 Ter  ben  dotada  de  materiais  audiovisuais  a  fonoteca  e  a
mediateca  do  centro  (CDs,  DVDs,  etc),  de  xeito  que  o
alumnado coñeza a riqueza das producións feitas en galego.

 Establecer  un  taboleiro  permanente  para  recoller  e  espallar
entre o profesorado e o alumnado, así como entre os restantes
membros da comunidade educativa, todas aquelas novas que
supoñan  un  avance  na  recuperación  do  prestixio  social  da
lingua.

 Proporcionarlle  ao  profesorado  información  sobre  materiais
didácticos,  lingüísticos  (lexicográficos  e  terminolóxicos)  e



pedagóxicos  existentes,  que  permitan  un  incremento  da
docencia en lingua galega.

 Prestarlles atención especial a todos aqueles relacionados coas
TICs.

 Promocionar  as  páxinas  web  en  galego  con  todo  tipo  de
materias e temas e diversos blogs que demostran a forza da
nosa lingua na Rede.

 Promocionar as festas tradicionais galegas.

 Impulsar  a  formación  de  grupos  de  teatro,  musicais,
deportivos,  clubs  de  lectura,  etc.,  que  desenvolvan  a  súa
actividade en galego.

 Fomentar a elaboración de vídeos e curtametraxes en galego.

 Crear un correo electrónico para o EDLG

 Utilizar  todo aquel  material  en galego que,  ademais  do seu
carácter formativo, contribúa a facer desaparecer os prexuízos:
vídeos, cancións, películas, publicacións impresas, etc.

 Realizar  charlas  de  todo  tipo  (con  escritores/as,  con
sociolingüistas, ilustradores, contacontos, grupos teatrais e de
música tradicional,  con persoeiros relevantes da escena (que
empreguen o galego na súa profesión, etc) para promover a
utilización social da lingua e a divulgación da nosa cultura.

 Que o alumnado que ten o galego como lingua habitual poida
manter a súa lingua e consolidar unha competencia plena nela
e  que  o  alumnado que  ten  o  castelán  como lingua habitual
adquira unha boa competencia en galego, de tal maneira que se
favorezan os contextos en que se exprese nela.

 Facer  reflexionar  ao  alumnado que  sinta  un  rexeitamento  e
teña grandes e graves prexuízos cara á nosa lingua para que
estean dispostos a mudar este posicionamento negativo.



 Tentar influír no alumnado para que sexan eles mesmos os que
traballen  na  normalización  da  situación  do  galego  e  na
corrección  dos prexuízos cara á nosa lingua. Trátase de educar
falantes  conscientes  e  comprometidos,  dispostos  a  actuar
sempre na defensa, valoración e promoción da nosa lingua.

 Manter e promover relacións abertas co concello, asociacións
veciñais, ANPA e outros Equipos de Dinamización da Lingua
Galega.

 Potenciar a valoración positiva do uso do idioma galego por
parte de todos os membros da comunidade educativa.

 Visibilizar as accións do EDLG fóra dos muros do centro.

 Para isto temos previstas as actividades que a continuación se
detallan,  que  poderán  variar  dependendo  da  oferta  de
actividades e colaboracións que vaian xurdindo ao longo do
curso.



4.  DESCRICIÓN  DETALLADA DAS  ACTIVIDADES
DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

A continuación expomos as actividades concretas que o EDLG
do IES REGO DE TRABE tentará desenvolver durante este curso.
Esta  relación  de  actividades,  encamiñadas  á  consecución  dos
obxectivos  propostos  considerados  a  medio  e  longo  prazo,  está
aberta a todo tipo de suxestións que poidan ir xurdindo.

1. Subscrición a xornais e revistas en lingua galega

Descrición da actividade:Parécenos que a prensa periódica é unha
fonte de recursos actualizados para as diversas materias. Gustaríanos
poder  sufragar  a  subscrición a  un xornal  en galego e  a  algunhas
revistas como “Papagaio” ou “Código Cero”.  

O  obxectivo é  fomentar  o  hábito  lector  de  prensa  en  galego  e
fornecer materiais de traballo de actualidade na nosa lingua.

Temporización: Todo o curso.

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: EDLG e 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 300 €

2. Dotación de cómics e libros adaptados de lectura fácil
en galego. 

Descrición da actividade: Dotación da biblioteca do centro e as
bibliotecas  de  aula  (ou  o  corredor)  de  libros,  revistas,  cómics,
banda deseñada, ... en galego tanto en formato convencional como
en soporte dixital fomentando o seu uso e a súa lectura. 



O obxectivo é fomentar o hábito lector en galego.

Temporización: Todo o curso.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  EDLG  e
Biblioteca.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 100 €.

Material  necesario:  Atendendo  aos  intereses  do  alumnado
gustaríanos  ampliar  a  dotación de cómic en galego e   ter  algúns
libros de lectura fácil para o alumnado con NEE.

3. Dotación de CDs e DVDs e publicación de listaxes de
Spotify.

Descrición  da  actividade: Dotación,  igualmente,  de  materiais
audiovisuais á fonoteca e á mediateca do centro (CDs, DVDs, etc),
de xeito que o alumnado coñeza a riqueza das producións feitas en
galego.

O  obxectivo desta  actividade é  provocar  que o alumnado do
centro coñeza e escoite música en lingua galega.

Temporización: Todo o curso.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  EDLG,
Biblioteca e Departamento de Música.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 100 €.

Material  necesario:  CDs para  dar  a  coñecer algunhas novidades
musicais en lingua galega ou de música tradicional galega.



4. Xestión dun taboleiro permanente.

Descrición  da  actividade: Establecemento  dun  taboleiro
permanente  para  recoller  e  espallar  entre  o  profesorado  e  o
alumnado,  así  como  entre  os  restantes  membros  da  comunicade
educativa,  todas  aquelas  novas  que  supoñan  un  avance  na
recuperación do prestixio social da lingua. 

Ter un espazo físico que sirva de referencia para todo o que teña
que ver coa dinamización da lingua e coas actividades do EDLG é
algo fundamental para normalizar a lingua no conxunto do IES. O
taboleiro  énchese  cos  avisos  para  as  actividades  do  equipo,  con
tódalas novas que queremos transmitir  e  con traballos elaborados
polo alumnado.

Os obxectivos son:

- Achegar as actividades do EDLG a toda a comunidade educativa.
-  Achegar  á  comunidade  educativa  ao  ámbito  da  normalización
lingüística.

Temporización: Todo o curso.

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: EDLG.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 80€

Material necesario:  Taboleiro e material de papelería: cartolinas,
chinchetas, folios de cores, rotuladores, tinta …

5. Club de lectura e Hora de ler.

Descrición:  O EDLG colaborará co Club de Lectura coa intención
de  potenciar  a  lectura  de  libros  en  galego  e  de  autoas  e  autores
galegos. Trátase  de  buscar  un  trato  coa  lectura  distinto  do
académico  e  amosar  que  profesores  e  alumnos  poden  gozar  e



aprender xuntos grazas á lectura e á imaxinación.

Ademais  neste  curso  continuamos  en  toda  a  ESO con  outra
iniciativa:  A Hora de ler,  que  consiste nunha sesión diaria de  20
minutos dedicada a actividades relacionadas co fomento da lectura.
Trátase  dun  tempo  compartido  de  lectura  silenciosa entre
profesorado e alumnado. 

O obxectivo é fomentar o hábito lector en galego.

Temporización: Todo o curso.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  Todos  os
departamentos didácticos.

Destinatarios: Todo o alumnado.

Orzamento: Sen custo económico.

Material necesario: Libros de lectura.

6. Apartados do EDLG na web do centro

Descrición: O EDLG difunde as súas actividades no apartado de
EVENTOS  e  ,  ademais,  incorporou  na  web  un  apartado  de
RECURSOS  no  que  imos  elazando  páxinas,  APPS  e  outros
documentos útiles para o desenvolvemento en galego do traballo nas
diversas materias que se imparten no centro.

O obxectivo destas actividades é axudar ao estudo e á práctica
docente no noso idioma.

Temporización: Todo o curso.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  Todos  os
departamentos didácticos.

Destinatarios: Todo o alumnado.

Orzamento: Sen custo económico.



Material necesario: Internet

7. Mantemento das nosas redes sociais: Spotify e iVoox

Descrición  da  actividade: Desde  o  novo  correo  do  EDLG:
galegonorego@gmail.com,  xestionaremos  algunhas  plataformas
enfocadas ao uso oral da lingua, en concreto, este ano usamos iVoox
para aloxar os podcast creados polo alumnado e Spotify para crear
algunhas listaxes de música para datas sinaladas.

O  obxectivo é  fomentar  o  uso  oral  da  lingua  e  relacionala  con
ámbitos de uso tecnolóxicos.

Temporización: Todo o curso.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  EDLG  e
Biblioteca.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: Sen custo económico.

Material necesario: Internet

8. Celebración do Día Europeo das linguas

Descrición:  Coñecemento  da  realidade  plurilingüe  dos  países
europeos

Crearemos un mural cunha frase en diferentes linguas europeas

Obxectivos:  Trátase de coñecer máis a riqueza lingüística do
planeta, especialmente do coninente europeo e superar os prexuízos
que atinxen as linguas minorizadas e minoritarias

Temporización: 26 de setembro

mailto:galegonorego@gmail.com


Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: Departamento
de Educación Plástica e visual e EDLG

Destinatarios: Alumnado novo de 1º de ESO.

Orzamento e material necesario: 5€

9. Último tramo do Camiño de Santiago

Descrición: Coñecemento da contorna inmediata: características do
medio natural, Historia, Arte, Xeografía... 

A  comezo  de  curso  realízase  unha  actividade,  a  modo  de
benvida,  para o alumnado novo que comeza 1º  de ESO. Durante
dous días percorren o último tramo do Camiño de Santiago, que foi
declarado Patrimonio da Humanidade pola Unesco en 1993 e que
tan importante sería para a entrada de novas ideas e pensamentos no
noso país. 

Obxectivos: Trátase de coñecer máis e mellor Galicia, facendo
especial fincapé no Camiño de Santiago, para desenvolver actitudes
positivas  cara  ao  coñecemento,  gozo  e  protección  da  natureza  e
potenciar a conservación do patrimonio cultural e medio ambiental
galegos.

Temporización: última semana de setembro

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  Dirección,
Departamento  de  AA.  EE.  CC  e  profesorado  de  distintos
departamentos.

Destinatarios: Alumnado novo de 1º de ESO.

Orzamento e material necesario: A cargo do centro.



10. Celebración do Magosto

Descrición: O mércores, 30 de outubro a comunidade educativa do
noso  centro  celebrará  un  magosto  onde  se  asarán  castañas  coa
colaboración da ANPA.

Os obxectivos son concienciar da importancia de manter vivas
as tradicións e da transmisión xeracional e fomentar, a través desta
celebración, o uso do galego nas actividades informais do alumnado.

O  EDLG  creo  no  taboleiro  un  panel  informativo  sobre  o
Magosto e as castañas

Temporización: 31 de outubro.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  Dirección,
Departamento de AA. EE. CC., Biblioteca, EDLG e profesorado de
distintos departamentos, ANPA

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: O resto a cargo da ANPA

11. Decoración da biblioteca para a lectura de Samaín

Descrición:  O  alumnado  do  EDLG  decorará  a  biblioteca
durante os días previos para dar ambiente de terror.

Temporización: outubro.

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: EDLG 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 5€ para gastos en cartolina, globos e cores.



12. Concurso de relatos de terror a partirdun sonigrama

Descrición:  Durante as semanas anteriores ao Samaín propoñerase
ao alumnado, mediante carteis e durante as clases, a participación
nun concurso de microrrelatos de terror organizado pola Biblioteca e
o EDLG.
O  EDLG  creará  un  sonigrama  para  colaborar  coa  biblioteca  e
inspirar os relatos dos concursantes
O día 30 na Biblioteca será entrega de premios e a lectura en voz
alta dos relatos gañadores.

Os obxectivos son a práctica escrita e oral da lingua e o uso do
galego como lingua para as creacións literarias.

Temporización: 30 de outubro.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s: Biblioteca,
EDLG

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: Gastos en premios a cargo da Biblioteca.

13. Mes da Ciencia en galego

Descrición:  O EDLG xunto  cos  Departamentos  de  Ciencias  e  o
alumnado  do  Club  de  Ciencias  do  centro  crearán  unha  táboa
periódica de mulleres científicas, para celebrar o Ano Internacional
da Táboa Periódica.

Os  obxectivos son  amosar  ao  alumnado  a  existencia  de
científicos e científicas que desenvolven o seu traballo profesional
en galego e de forma exitosa.

Temporización: mes de novembro 

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: Departamento
de  Bioloxía,  Departamento  de  Tecnoloxía,  Departamento  de
Matemáticas, Club de Ciencias, EDLG 



Destinatarios:A exposición para toda a comunidade educativa.

Orzamento: 10 € 

14. Conmemoración  do  25  de  novembro,  Día
Internacional  da  Eliminación  da  Violencia  contra  as
mulleres.

Descrición: Participaremos no concurso de imaxes gráficas e pezas
audiovisuais, con motivo do Día Internacional contra a violencia de
xénero.

Temporización: novembro.

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: EDLG

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 3€

Material necesario: Papel de debuxo

15. Nadal: Concurso de postais pop up con felicitación en
galego e coros de panxoliñas

Descrición da actividade: O EDLG impartirá un taller de creación
de pop up para a creación de postais de Nadal. A postal ganadora
servirá como felicitación do centro no Nadal 2019.

Aprenderemos panxoliñas para cantalas o día de entrega de notas.

Os Obxectivos desta actividade son visibilizar o léxico da nosa
lingua relacionado co Nadal.

Temporización: mes de decembro



Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  EDLG,
Música.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 20€ para premios a cargo do EDLG

Material necesario:  Cartolinas e rotuladores.

16. Taller de poesía en galego

Descrición:  O alumnado  de  2º  ESO recibirá  un  taller  de  escrita
creativa de poesía de man dun/ha escritor/a galega.

Obxectivos: Desmitificar o xénero poético e achegar ao alumnado á
lingua a través da creatividade.

Temporización: xaneiro

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:   EDLG,
Dirección, Concello

Destinatarios: Alumnado de 2º de ESO.

Orzamento  e  material  necesario:  A  cargo  do  Concello  de
Culleredo.

17. Celebración do Día da Paz e do Día de Castelao coa
nosa IIª VACA PA(rei)Z 

Descrición: Tras o éxito da convocatoria do ano pasado, repetiremos
a actividade: O EDLG lanzou a proposta para que, a partir desa cita
do Sempre en Galiza de Castelao, que di que “A vaca é o símbolo da
Paz” creen vacas con decoracións pacifistas e lemas en galego para
crearmos entre todos unha exposición o día 30 de xaneiro, Día da
Paz e a non-violencia



Esta actividade está destinada ás titorías para que cada grupo
decore en conxunto cadansúa vaca.

Os obxectivos son traballar a favor da paz e da non-violencia e
visibilizar a lingua en ámbitos diversos.

Temporización: 30 de xaneiro.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  Todas  as
titorías, Departamento de Historia, EDLG 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 80€ para cartón, pintura e sedela.

18. Día da Candeloria: Amor Cortés e outros mitos do
amor romántico

Descrición: Aproveitando que o alumnado de 3º ESO está a estudar
as Cantigas medievais, realizamos con eles un pequeno taller para
reflexionar sobre algúns tópicos literarios que sustentan os mitos do
amor romántico, reflexionar sobre a consecuencia destes mitos nas
nosas vidas e desmontalos re-facendo as cantigas medievais.

Obxectivos:  Achegar ao alumnado na nosa lingua a temas de
actualidade.

Temporización: primeira semana de febreiro

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: Departamento
de Lingua Galega, EDLG.

Destinatarios: Alumnado de 3º ESO.

Orzamento: Sen custo económico.



19.  Conmemoración  do  Día  Internacional  da  Lingua
Materna

Descrición:  Aproveitando a conmemoración do Día Internacional
da Lingua Materna, realizaremos a lectura dun texto en todas as
linguas do alumnado do centro.
Os obxectivos desta actividade serán:

-  Concienciar  da  importancia  de  dominar  varias  linguas,  facendo
fincapé no valor de posuír unha lingua de noso.

- Concienciar da importancia de manter a nosa lingua materna.

- Fomentar o uso do galego.

- Eliminar prexuízos cara á nosa e outras linguas.

- Dar visibilidade ás linguas do alumnado inmigrante.

Temporización:  Semana do 21 de febreiro.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:   EDLG.
Biblioteca 

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento:  Sen custo económico.

20. Día de Rosalía e Día da Internet

Descrición: Crearemos un xogo de pistas sobre a figura de Rosalía

Obxectivos:  Dar  a  coñecer  os  textos  rosalianos  dunha  maneira
actualizada e innovadora.

Temporización: 24 de febreiro.

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: EDLG, ITI



Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento e material necesario: Sen custo. Internet.

21. Celebración  do  Entroido:  exposición  de  traxes
tradicionais e concurso de doces

Descrición:  Haberá  unha  festa  con  disfraces  e  música,  na  que
probablemente colaborará a ANPA.

O  EDLG  creará  carteis  para  explicar  os  nosmes  das  más  caras
tradicionais do entroido e un tríptico con receitas típicas da época.

Os obxectivos desta actividade serán:
-  Concienciar  da  importancia  de  manter  vivas  as  tradicións  e  da
transmisión xeracional.
- Adquirir vocabulario ralacionado coas celebracións tradicionais.
-  Fomentar,  a  través  desta  celebración,  o  uso  do  galego  nas
actividades informais do alumnado.

Temporización:  Probablemente o 1 de marzo e toda esa semana.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s: Todas  as
titorías, Dirección, ANPA, EDLG

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 20€ para premios

22. Día da Muller

Descrición: Reflexionaremos sobre a situación no mundo mediante
a exposición  “A miña luzada iluminaranos a todas” 

Temporización:  marzo



Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s: EDLG,
Biblioteca.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: Sen custo económico.

Material necesario: Exposición cedida por Implicadas.

23. Paseo Feminista pola Coruña con María Pita
Descrición:  Da  man  de  Implicadas  no  Desenvolvemento,  o
alumnado  de  bacharelato  realizará  un  paseo  pola  historia  do
Feminismo da cidade de Coruña

Temporización: marzo

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  EDLG
Departamento de Historia, Departamento de Lingua Galega.

Destinatarios: 1º e 2º de bacharelato

Orzamento: 120€ 

24. Semana da prensa: exposición de cabeceiras

Descrición: Faremos unha exposición de prensa periódica en lingua
galega

Temporización:  primeira semana  de marzo

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s: EDLG,
Biblioteca.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: 50€

Material necesario: Xornais e revistas



25.  Día  das  Letras  Galegas:  Photocall  de  época  e
concurso de cómics

Descrición: O EDLG convocará un concurso de cómics no mes de
maio arredor da figura de Ricardo Carvalho Calero.
O día  en  que  celebremos  a  data  haberá  tamén  un  photocall  cun
croma para sacarnos fotos de época.

Obxectivos:
- Favorecer a creatividade.
-   Fomentar a través de actividades lúdicas, o uso do galego nas
actividades informais do alumnado.
- Dar a coñecer a figura do homenaxeado.
- Difundir a obra de Carvalho Calero entre toda a comunidade.
- Poñer en valor o rexistro culto do galego.
- Eliminar prexuízos sobre a literatura galega.
- Reflexionar sobre o concepto de lusofonía
- Dinamizar a festividade das Letras Galegas.
- Implicar a toda a comunidade educativa nas actividades do EDLG.

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s:  Educación
Plástica e Visual, Biblioteca, EDLG

Destinatarios: Comunidade educativa.

Temporización: semana das Letras Galegas

Orzamento: 100€ 

Material necesario:croma, premios e materiais para a impesión do
cómic gañador

26.  Herbas de San Xoán

Descrición:  Crearemos  un  panel  con  herbas  de  San  Xoan,
expliacións de como recoñecelas e ritos relacionados con esta noite.



Temporización:  xuño

Responsable/s  e  Departamento/s  correspondente/s: EDLG,
Bioloxía.

Destinatarios: Toda a comunidade educativa.

Orzamento: Sen custo económico.

Material necesario: herbas e cartolinas.

27.  Información  de  materiais  didácticos  en  galego.
Asesoramento lingüístico.

Descrición: O obxectivo  é  promocionar  e  informar  aos  distintos
departamentos didácticos dos materiais curriculares axeitados para o
coñecemento da lingua e cultura galegas e de materiais didácticos,
lingüísticos  (lexicográficos  e  terminolóxicos)  e  pedagóxicos
existentes,  que  permitan  un  incremento  da  docencia  en  lingua
galega.

Así  mesmo  asesorararase  lingüisticamente  e  solucionarase
posibles dúbidas a todos os membros da comunidade educativa que
o soliciten. 

Responsable/s e Departamento/s correspondente/s: EDLG.

Destinatarios: Departamentos  Didácticos  e  toda  a  comunidade
educativa.

Temporización: Todo o curso.

Orzamento: Sen custo económico.



4. MEMBROS DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA
LINGUA GALEGA DURANTE O CURSO 2018-2019

Coordinadora: 
Sandra Villar Giner

Alumnado: 
Pablo Astray Rodríguez
Lucía Cardoso López
Adrián García Álvarez
Olalla Gigirey Suárez
Adrián Martínez Bujía
Victoria Martíns Pereira
Xeila Santomil Meitín
Prieto Martins, Mauro
Raposo Raposo, Ada
Rivas Jiménez, Mario
Roca Segade, Daniel
Rodríguez Correa, Juan
Rodríguez Corredoira, Irene
Roldán Alcázar, Álvaro
Santos Arbizu, Tatiana
Seoane Camuñas, Alberto
Sexto Vidal, Miguel
Varela Roca, Diego
Vázquez Babío, Lucía
Vázquez Loureiro, Brais
Veiga Espín, Nicolás
Viña Alvariño, Alexia
Zas Ares, Lucía
García Muñiz, Ainhoa
García Sánchez, Gonzalo
Gestal Mazorra, Nicolás
Gestal Muíño, Ana
González del Rosario, Stiven
López Lavandeira, Mario
Martínez Lado, Noa
Mosquera Rubiños, Antía



Muñiz López, Uxía
Núñez Cendán, Aloia
Núñez Torreira, Andrea
Piñeiro Botana, Xacobe
Puleo Valera, Estefanía
Rama Crespo, Iker
Rodríguez Puente, Anxo
Salvado Pardo, Yago
Teijo Garrido, Óscar
Gago Aído, Sergio
García Morillas, Axel
González Figueroa, Natalia
Grobas Robas, Breixo
López Andrés, Eric
López de Sousa, Aarón
López Rebollo, Claudia
Martín de la Barrera, Claudia
Figueral Barreiro, Daniel
Martínez Monteagudo, Lara
Oneca Fórneas, Roi
Palacios Figueroa, Javier
Ramírez Beltré, Nixairon
Regueira Seoane, Nerea
Rey Areosa, Tania
Val Figueiras, David

Profesorado:
Francisco Barba González
Pilar Caamaño Abeijón
Ana Capelán Seoane
Esther Fernández Rodríguez
Uxía Fontaíña Pérez
Mónica Fraga Rodríguez
Mª Nieves Freire Varela
Beatriz García de la Fuente
Ángel González Iglesias
Goretti Hermida Rodríguez



Rosa Mª Loriga Tomé
Ignacio Méndez Baamonde
Beatriz Méndez Mareque
Alicia Menéndez Villalva
Loli Morenza Blanco
Nuria Mulet
Mª Pilar Orizales Teijeiro
Susana Paz García
Roberto Prado Espiñeira
Francisco Javier Rama Morales
María Roca Moro
Carmen Tutor Lemos
Carlos Vera Domínguez
Pilar Yubero Las Cuevas
Roberto Zuloaga Díaz
Carolina Pérez Capelo
Sonia Perez Amado
Olalla Rodríguez Franco
Lucía Barbeito Campos
Ana capelán Seoane
Luís hierro Illanes

Persoal non docente:
Mª Isabel Iglesias García 
Jose Manuel Rama Varela
María José Areal Sánchez
Rosa López Fernández

 Culleredo, 30 de outubro de 2019

A Coordinadora do EDLG          Visto e Prace  da Sra. Directora

Asdo.: Sandra Villar Giner  Asdo.: Alicia Menéndez Villalva


