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Co fin de promover e fomentar o uso da lingua galega nos distintos espazos e situacións 
comunicativas do noso centro pretendemos desenvolver un proxecto lingüístico  que implique 
á totalidade do alumnado e do profesorado do centro. Proxecto que garanta o uso da lingua 
galega, dentro e fóra da aula, así como o coñecemento sociocultural que contribúa a unha 
plena competencia comunicativa na nosa lingua. 

 
 

O IES Terra de Trasancos é un centro de titularidade pública situado na comarca de 
Ferrolterra, concretamente no Concello de Narón.  Atópase no lugar do Camiño Real S/N e 
o acceso principal ao centro resólvese dende a Estrada de Cedeira. A súa distancia aos 
núcleos urbanos do concello, así como a procedencia do alumnado, fai que este utilice 
transporte escolar para trasladarse ao centro. Este feito supón un condicionante na 
actividade do mesmo pois, na práctica, o desenvolvemento de calquera actividade  fóra do 
horario lectivo implica o desprazamento dos participantes polos seus propios medios. Así 
pois, as actividades complementarias realizadas no centro son, na súa maioría, en horario 
ordinario. Estas actividades, para moitas das cales contamos coa colaboración da ANPA, 
son deseñadas e  desenvolvidas maioritariamente en lingua galega. 
O índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) utilizado como elemento definitorio do contexto 
dos centros sitúanos nun nivel medio. 
O centro imparte ensinanzas de: 

- Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 
- Bacharelato nas modadidades de Científico, Tecnolóxico e  Humanidades e Ciencias 

Sociais. 
- Ciclo de grao medio de  Xestión Administrativa 
- Ciclo de grao superior de Administración e Finanzas. 
- FP Básica de: Instalacións electrotécnicas e de Comunicacións e Comercio. 

     O centro consta dos seguintes espazos: 

Dúas plantas onde se reparten as aulas de primeiro, segundo Ciclo da ESO, FP Básica de 
Comercio, Ciclo Medio e Superior e un edificio anexo onde se atopa o alumnado de FP Básica 
de Electricidade. 

Ademais o centro conta con diversas aulas de informática, unha aula de Convivencia, Salón de 
Actos, Cafetaría e Biblioteca. 
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  Actualmente funcionan as seguintes comisións:      
 

 Comisión de Convivencia 

 Comisión Enerxética 

 Comisión Económica 

 Equipo de Biblioteca 

 Comisión para o Proxecto Lingüístico do Centro 

 Equipo de Dinamización lingüística 
 

 
Membros do E. Dinamización da Lingua 
Galega 

Función 

Icía Álvarez Rodríguez (profesora) Coordinadora 
Graciela Galdo Vigo (directora) Vogal 
María Fernández Brión (vicedirectora) Vogal 
Mª Begoña Canosa Hermida (profesora) Vogal 
Marta Dacosta López (profesora) Vogal 
Belén García Mouriz (profesora) Vogal 
Mª Jéssica Fernández Polo (orientadora) Vogal 
Patricia Ferro Jove (profesora) Vogal 
Mercedes Santalla Felgueiras (profesor) Vogal 
Vicente Suárez Sanjuás (profesor e 
coordinador TIC) 

Vogal 

Antonio Varela Padín (profesor) Vogal 
Beatriz Lamigueiro Mourente (profesora) Vogal 
Olga López Vigo (profesora) Vogal 
Sabela Rivera Herrero (profesora) Vogal 
Iria Pereira García (profesora) Vogal 
Mª Ana Riveira Ruanova (persoal non 
docente) 

Vogal 

Marcos Díaz Díaz 4º ESO A (alumno) Vogal 
Lucía Ruíz Villarino 4º ESO A (alumna) Vogal 
Najat Blanco Romero 2º ESO B (alumna) Vogal 
Icía Dopico Folgar 2º ESO B (alumna) Vogal 
Adriana Nieto Álvarez 2º ESO B (alumna) Vogal 
Bianca Fajardo Pena 2º ESO B (alumna) Vogal 
Irene García Montero 2º ESO B (alumna) Vogal 
Carla Gutiérrez Porto 2º ESO B (alumna) Vogal 
Martín Méndez Agras 2º ESO B (alumno) Vogal 
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Hugo Rodríguez Viéitez 2º ESO B (alumno) Vogal 
Noemi Taboada Rey 2º ESO B (alumna) Vogal 
Ainara Vázquez Castañeda 2º ESO B 
(alumna) 

Vogal 

 
As competencias do Equipo de Dinamización da lingua galega son as establecidas no 
Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario.  
 

 

O alumnado do centro procede maioritariamente dun entorno urbano, polo que, ao igual que 
outros centros da comarca de Ferrolterra, recibe unha forte influencia do castelán, sendo esta a 
lingua que empregan na case totalidade das súas relacións interpersoais.  

 

 

Os alumnos e alumnas do noso I.E.S. maniféstanse respectuosos coa lingua galega e moitos 
utilízana sen dificultade de forma ocasional no centro. 
Aínda que en menor medida, tamén se dá o caso de alumnado  que recoñece utilizar o galego 
no ámbito familiar, mais o castelán no resto das súas relacións, incluídas as académicas. 
En canto ao profesorado, aproximadamente un terzo do mesmo é galegofalante. 
As relacións do centro coa Administración local (entre as que hai que destacar a estreita 
colaboración co Equipo de Dinamización Lingüística do Concello), autonómica e con outras 
asociacións, colectivos, etc. externos realízanse case exclusivamente en galego.  
Salientar, por último, a participación do centro na actividade dinamizadora da lingua galega que 
leva a cabo a Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüistica de Ferrolterra, da que 
que o centro é socio. 

 

 

4.1.1 OBXECTIVO XERAL 
 
Incrementar  a presenza da lingua galega  e aumentar o seu prestixio  na comunidade 
educativa do Terra de Trasancos, dende o coñecemento e o sentimento, tanto nas relacións 
interpersoais como nas relacións externas (con familias, empresas e outras institucións da 
contorna do centro). 
O principal obxectivo é conseguir que os galegofalantes coñezan todas as posibilidades desta 
lingua e, sobre todo, incorporar novos falantes nesta contorna onde tradicionalmente 
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predomina o idioma castelán. 
Ademais intentaremos axudar a calquera persoa da comunidade educativa que precise algún 
tipo de asesoramento para expresarse de xeito oral ou na escrita en lingua galega. 
 

4,1,2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Dinamizar a lingua dende o EDLG cara ao exterior do centro. 
- Eliminación de prexuízos sobre o uso do galego en determinados ámbitos internos e 

externos do centro. 
- Colaborar con outros centros educativos, institucións e   asociacións culturais e deportivas 

da contorna  para a organización de actividades conxuntas nas que a lingua vehicular sexa 
a galega. 

- Conseguir que o alumnado e toda a comunidade educativa valore e estime de maneira 
positiva a lingua e cultura galega. 

- Dar prioridade á presenza do galego na comunicación oral de órganos internos como 
Claustros, CCP, Consello Escolar, así como nas relacións cara ao público en 
Administración, Conserxería, encontros con familias, etc...  

- Dar a coñecer as vantaxes que aporta vivir nunha comunidade na que coexisten dúas 
linguas, incidindo na riqueza que aporta o plurilingüismo. 

- Inmiscir ás familias do alumnado nos proxectos e darlles a coñecer os obxectivos que se 
perseguen para que colaboren neles. 

- Aportar materiais audiovisuais, recursos e ferramentas tecnolóxicas que sexan necesarias 
para axudar nesta tarefa normalizadora. 

- Seguir colaborando nas actividades desenvolvidas polo concello e outras institucións. 
- Achegar as nosas actividades a outros centros da contorna. 
- Intercambiar experiencias con outros equipos de dinamización. 
- Informar sobre as nosas actividades a través da páxina web do centro, carteis, redes 

sociais, etc. 
- Implicar ao maior número posible de persoas pertencentes a distintos colectivos da 

comunidade educativa. 
- Amosar que o galego está presente no mundo moderno e fomentar o uso do galego nas 

comunicacións informais do alumnado en redes sociais. 
- Mellorar as competencias lingüísticas activas e pasivas entre o profesorado, alumnado, 

pais e nais e persoal non docente proporcionándolles asesoramento. 
 

 As actividades previstas para este curso realizaranse coa colaboración e asesoramento do 
Departamentos de: Lingua e Literatura Galega, Música, Bioloxía, Matemáticas, Xeografía e 
Historia, Orientación, Lingua Castelá, Plástica, Física e Química, Tecnoloxía e o grupo da 
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biblioteca do centro. 
     Dado que a dotación económica abrangue só de xaneiro a xuño do presente curso 
académico, non se realizarán actividades que supoñan custo algún ao longo do primeiro 
trimestre, inda que se colaborará coas realizadas pola biblioteca e os Departamentos 
Didácticos. 

As propostas polo Equipo de Dinamización de Lingua Galega para o vindeiro curso escolar 2022/23 

son as que se detallan deseguido: 

 

- Celebración en galego de todos os actos públicos nos que participe  a comunidade escolar: 
1. Xornadas de acollida ao novo alumnado que se incorpora ao centro 
2. Gravación de curtas cinematográficas en lingua galega. 

 
- Difusión na páxina web do centro, redes sociais e prensa das actividades realizadas no 

centro ou da súa participación en actividades externas. 
 

- Colaboración con organismos externos en distintas actividades normalizadoras : Equipo de 
Normalización Lingüística do Concello, Coordinadora de Equipos de N. L. Do IES Castro 
da Uz, etc 

 
- Ofrecer a todos os membros da comunidade educativa o coñecemento e uso de materiais 

didácticos, recursos informáticos, etc que lle faciliten o uso do galego na súa actividade 
académica e/ou profesional. 

 

 
 

O profesorado desenvolve o seu labor en galego e castelán cunha oferta equilibrada no 
seu conxunto, tanto na ESO como no BACH ou FP. 
A actitude xeral do profesorado cara á lingua galega é positiva, aínda que susceptible de 
mellorar na súa práctica docente. 
Onde se observa un maior desequilibrio no uso das dúas linguas é no uso da lingua 
escrita/oral : moito máis usado o galego nas comunicacións escritas coas familias, 
administración, informes, etc e o castelán no uso oral tanto con alumnado como entre o 
profesorado. 
Aínda así, o profesorado cumpre a legalidade vixente na impartición das súas clases, 
contribuíndo a lograr  como mínimo o uso equilibrado das dúas linguas oficiais. 
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5.1.1 OBXECTIVO XERAL 
 
Incrementar progresivamente o uso do galego entre o profesorado, tanto nas súas 
relacións interpersoais, o que será exemplificador para o alumnado, como na relación co 
alumnado e familias, así como no material didáctico empregado. 
 

5.1.2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Procurar que exista unha correspondencia lingüística, tanto oralmente como por escrito, do 
profesorado con calquera  persoa que se manifeste en lingua galega . 

- Fomentar entre o profesorado o uso  de recursos didácticos variados existentes en lingua 
galega. 

- Favorecer a elaboración de unidades didácticas en galego. 
- Fomentar o uso do galego nas redes sociais, blogs, TICs, etc... empregadas polo 

profesorado. 
- Fomentar a participación do profesorado de distintas disciplinas en actividades dirixidas 

concretamente ao fomento do uso galego entre o alumnado. 
 

 

 

- Participación do profesorado dos dintintos departamentos en todos os actos, xornadas e 
actividades en galego nas que participe o centro. 

- Difusión en galego na web do centro, redes sociais , plataformas virtuais, prensa, mostras 
de ensino, etc da actividade realizada no centro, directa ou indirectamente relacionada coa 
lingua galega. 

- Elaboración de recursos didácticos variados en lingua galega. 
- Propoñer que todas as comunicacións do profesorado coas familias a través da aplicación 

Abalar, correos electrónicos e titorías se fagan en lingua galega. 
- Participación co seu alumnado en certames de distinto tipo (literarios, audiovisuais, 

musicais, artísticos...) que teñan que ver coa realidade galega. 
 

 

O alumnado do centro (sobre todo da ESO e BACH) procede maioritariamente dun entorno 
urbano, polo que, como indicamos ao principio, o idioma que emprega maioritariamente 
nas súas relacións interpersoais é o castelán. Con todo, empregan ocasionalmente o 



  
 

9 

galego cando son incitados a facelo e fano nalgúns casos con máis dificultade que en 
castelán, froito da falta de hábito e a pesar de que reciben o 50% das materias en galego. 
O alumnado dos Ciclos Formativos é tamén maioritariamente de Narón, mais tamén dos 
concellos limítrofes; en todo caso de ambientes tamén moi castelanizados. 
 

 
6.1.1 OBXECTIVO XERAL 

 
Pretendemos un incremento do uso do galego nas relacións interpersoais do alumnado, 
así como na súa actividade académica, actividades complementarias e relación coa 
contorna. 

6.1.2  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Dar prioridade á presenza do galego nos espazos e situacións académicas máis valoradas 
polo alumnado como medida compensatoria da desigualdade de uso co castelán. 

- Mellorar o coñecemento do patrimonio cultural galego na súa integridade: lingüístico, 
artístico, etnográfico… 

- Promover unha visión afable e útil da lingua galega que  favoreza unha maior estima e uso 
por parte do alumnado, profesorado e resto da comunidade educativa. 

- Procurar que os alumnos e alumnas sexan protagonistas das actividades propostas polo 
EDLG. 

- Dispoñer ao alumnado das ferramentas necesarias para o uso do galego na súa vida cotiá. 
- Procurar que se dea unha maior correspondencia entre o coñecemento formal da lingua 

que teñen e manifestan a nivel escrito coa súa  competencia oral en galego. 
- Fomentar o uso do galego no traballo coas empresas e asociacións do ámbito económico 

para mostrarlle ao alumnado que o galego é unha lingua importante no seu futuro laboral e 
na realidade económica do contorno no que viven. 

- Fomentar o uso das novas tecnoloxías para desenvolver actividades en lingua galega. 
- Dotar ao centro de recursos materiais lúdicos en galego como xogos, material audiovisual, 

etc atractivos para o alumnado máis novo. 

 

 

 O alumnado protagonizará a presentación oral en galego da maioría dos actos 
académicos: presentación de visitantes ao centro, moderación de mesas redondas ou 
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debates, festivais realizados no centro, mostras de ensino, acto de fin de curso, etc 
Contará sempre coa colaboración e axuda do EDLG do centro. 

 Celebración do Magosto, Nadal, Entroido, etc., con actividades en galego que supoñan 
unha inmersión na nosa realidade cultural, lingüistica, literaria, etc.(Ex: Samaín fronte a 
Hallowen, figura do Apalpador, Festival de Panxoliñas, Entroido en Galicia...) que os faga 
reflexionar sobre modelos culturais alleos e cada vez máis normalizados na nosa terra. 

 Colaboración co Coro Solidarium para a interpretación de temas galegos. 
 Actividades con motivo do Día contra a Violencia de Xénero: charlas, exposicións… 
 Participación nos certames convocados polos EDLG (Galego con G, Mocidade coa 

lingua…) 
 Gravación de curtas en lingua galega. 
 Colaboración e participación nas actividades programadas pola Biblioteca do centro: 

semana do terror, do amor, homenaxes a autores, encontros con autores, etc 
 “Engánchate ao galego”. Apartado na aula virtual do centro con enlaces a: dicionario da 

Real Academia Galega, conxugador de verbos, dicionario de castelanismos, ortografía e 
gramática en galego, vídeos explicativos, etc para axilizar a resolución de dúbidas de toda 
a comunidade educativa cando se comunique de forma oral ou escrita en lingua galega. 
(Todo o curso). 

 “Calendario TRASANCOCIÑA 2023”. Elaboración dun calendario no que se recollan 
receitas nas que se empreguen produtos típicos do mes correspondente ilustrándoo con 
fotografías do prato elaborado (novembro-decembro 2022 e xaneiro 2023). Recupérase así 
a actividade de receitas que quedou pendente o curso pasado. 

 “Facendo amig@s”: relación epistolar, a través de correo postal, co alumnado do centro 
das Pontes IES Castro da Uz de 2º de ESO. (2º trimestre). 

 “PASAPALBRA”. Elaboración dun concurso tipo Pasapalabra no que o alumnado, en 
grupos, deben acertar o número máximo de palabras, cada unha das cales se corresponde 
cunha definición en galego cuxa inicial corresponde cunha letra do rosco. Os acertos 
márcanse en cor azul e os erros en negro (2º trimestre). 

 “Dar a chapa”. Co gallo do día dos namorados celebrarase un concurso de frases que 
expresen sentimentos de amor e amizade. O obxectivo é ilustrar chapas con elas de forma 
orixinal utilizando nubes de palabras con Word Art. Todos os participantes levarán unha 
chapa coa frase presentada e haberá premios para as tres mellores. (Febreiro 2023). 
https://wordart.com/chsx60vsgyn1/nube-de-palabras 

 “STEMEMES”. Concurso de memes científicos e tecnolóxicos en lingua galega elaborados 
polo alumnado do centro (2º trimestre). 

 Día da Muller: charlas, exposicións…(Marzo 2023). 
 Participación no ceratme INTERCENTROS organizado polo Concello de Narón no que 

interveñen e colaboran gran parte dos centros da contorna. (3º trimestre) 
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 Celebración do día das letras galegas. “Saber e gañar”. Concurso no que os/as 
participantes deben demostrar os seus coñecementos e axilidade mental ao responder a 
preguntas de ámbito xeral (abril-maio 2022). 

 
 

As actividades programadas poden sufrir variacións. Todas as modicficacións serán 
recollidas na memoria do proxecto de dinamización. 

 
ASINADO 

                          Icía Álvarez Rodríguez      

                  

 Coordinadora do EDLG do IES Terra de Trasancos                

 

           Visto e prace da Directora do Centro 

 

      Graciela Galdo Vigo 


