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1. Presentación. 

O Equipo de Dinamización Lingüística do IES de Viós está constituído formalmente 

e trata de desenvolver unha serie de actividades cuxo obxectivo é crear unhas condicións 

que aseguren a posta en marcha e o funcionamento da planificación lingüística educativa, 

coa finalidade de conseguir que o alumnado teña unha boa competencia nas dúas linguas 

oficiais, de xeito que ambas teñan unha vitalidade e un prestixio parello.  

En liñas xerais, a estratexia a seguir dende a dinamización lingüística do IES de Viós  

terá en conta que se deben consolidar actuacións que permitan darlle ao galego vitalidade 

entre a comunidade escolar. Estas actuacións terán un efecto beneficioso para os usos, as 

actitudes e o prestixio da lingua e intentaranse inculcar mediante un proceso voluntario, 

pois a imposición nunca é positiva. O obxectivo último é o de converter o galego nunha 

lingua de uso cotiá e normalizado. 

 

2. Análise da realidade social, cultural e lingüística do centro. 

O IES de Viós pode, polos seus trazos xeográficos e sociais, incluírse na categoría de 

centro de carácter rural. O alumnado procede maioritariamente das parroquias 

pertencentes ao municipio, aínda que tamén hai rapaces e rapazas de concellos limítrofes 

como Betanzos, Carral... 

Canto á contorna socioeconómica e cultural predominan as familias cun nivel 

adquisitivo medio-baixo e con estudos primarios. 

O IES ten neste curso 139 alumnos/as que estudan a ESO. 



A situación sociolingüística do centro é equiparable á doutros centros educativos de 

concellos próximos, pois se ben é certo que é un concello semi-rural e a lingua maioritaria 

nos fogares é a galega, non é menos certo que moitos dos nosos alumnos/as son castelán 

falantes. Así, canto ás familias constatamos que en contextos informais resulta claro que 

o galego é a lingua habitual da maioría da poboación, pero desafortunadamente esta 

porcentaxe descende considerablemente en contextos comunicativos máis formalizados 

(situación diglósica). Para os nosos alumnos/as a porcentaxe de utilización da nosa lingua  

baixa con respecto aos seus pais. Aínda así, unha maioría entende o galego e sabe falalo, 

pero só unha minoría o emprega de xeito espontáneo no centro. Percíbese un proceso de 

abandono do galego que, a non moi longo prazo, vai  incidir sobre o nivel de competencia 

real no uso da  lingua.  

A diferenza do que sucede noutros centros da comarca, neste IES non existe 

practicamente incorporación de alumnado estranxeiro. 

O persoal non docente utiliza indistintamente o galego ou o castelán segundo a lingua 

do interlocutor/a.  

O profesorado desenvólvese indistintamente en galego ou en castelán, e a ANPA 

utiliza como lingua vehicular a galega. A dirección do centro fai todas as comunicacións 

escritas en galego;  as orais son nun 90 % tamén nesta lingua. 

A presenza da lingua galega no rotulado de espazos, documentación administrativa 

escrita, comunicados internos… é moi alta.  

 

 

 



3. Obxectivos do proxecto dinamizador. 

O obxectivo xeral do Equipo dedúcese do Decreto 79/2010 e pódese sintetizar en 

potenciar o uso da lingua galega no centro educativo, así como asumir unha posición 

protagonista na análise da situación lingüística do centro e no deseño, na posta en marcha 

e na revisión dos programas de planificación lingüística efectiva, plasmada na 

Planificación Sociolingüística do Centro (PSC) e no Proxecto Lingüístico do Centro 

(PLC).  

Segundo isto, ao Equipo correspóndelle deseñar e desenvolver un repertorio de 

actividades de dinamización sociolingüística orientadas á potenciación da lingua galega, 

así como unha planificación lingüística na que se contemple o uso que se fará das dúas 

linguas no ámbito escolar para acadar o obxectivo, marcado por lei ( 79/2010 só por 

referirmos unha), de conseguir que alumnado adquira unha boa e semellante competencia 

comunicativa nas dúas linguas, independentemente da súa lingua familiar ou habitual.  

Os obxectivos xerais do noso proxecto son: 

 Profundizar na Dinamización Lingüística da vida escolar, no ámbito das 

actividades curriculares, complementarias e extraescolares, intentando erradicar 

estereotipos e prexuízos. 

 Promover o uso da lingua en todos os ámbitos da vida, desde o individual e o 

familiar ata o institucional e cultural. 

 Concienciar a comunidade escolar da importancia da súa implicación activa no 

fomento e potenciación do uso do galego. 

 Dar a coñecer novas que supoñan un avance na recuperación do prestixio social 

da lingua. 



 Informar o profesorado sobre materiais didácticos, lingüísticos e pedagóxicos 

existentes que permitan un incremento da docencia en lingua galega. 

 Colaborar de forma activa co Concello de Abegondo en actividades que 

repercuten de xeito positivo no noso alumnado. 

 Fomentar o uso do galego, a nivel oral e escrito, por parte dos membros da 

comunidade educativa do IES de Viós, para reafirmalo como lingua de uso 

habitual nas reunións do centro e en calquera acto oficial ou público. 

 Fomentar o hábito da lectura en galego, facendo especial fincapé na literatura 

xuvenil e  naqueles autores e  autoras que conecten ben coa mocidade. 

 Potenciar a conservación do patrimonio cultural e facilitar a relación do alumnado 

cos seus maiores e así contribuír á conservación de tradicións, técnicas, usos, 

costumes e saberes. 

 Fomentar o coñecemento xeral de Galicia e en particular da nosa comarca, dando 

a coñecer personaxes ilustres, artistas de diferentes disciplinas, festas tradicionais, 

as nosas parroquias, veciños, etc., tendo moi presente que canto maior é o noso 

coñecemento de nós mesmos, maior é o noso interese polo que nos é propio, polo 

que nos rodea e por coñecer outras culturas e outros pobos. 

 Incorporar as novas tecnoloxías como plataforma útil de expresión en lingua 

galega.  

 

 

 

 

 



4. Composición do Equipo. 

No presente curso, 2017-2018, o equipo estará formado por: 

 Profesores: Xosé Luís Otero Miragaya,  Francisco Beltrán del Riego, Ana Aurora 

Rodríguez Paredes, Luis Antonio Peña Rodríguez, Ana Mª Casal Segade, Susana 

Ferreira Varela, Balduino Montesino Ventura, Roberto Selín García Menéndez, Mª 

Elena García Martínez, Óscar  Iglesias Vázquez, Mª Elena Fernández Rama. 

 Un membro do persoal non docente: Pilar Suárez Vidal. 

 Alumnado: Todos os rapaces e rapazas que se queiran incorporar ao longo do 

presente curso. Cómpre sinalar que un dos obxectivos segue a ser que se sumen 

libremente o maior número de alumnos/as posible. 

 A colaboración e incorporación de membros da comunidade educativa, tanto 

profesores como persoal non docente, pais e nais do alumnado… será sempre ben 

acollida e agradecida. 

 A coordinadora do Equipo será a profesora de Lingua e Literatura Galega Susana 

López González. 

 

 

5. Actividades propostas e colaboracións. 

Coa finalidade de potenciar o uso do galego no centro, o Equipo do IES de Viós 

contempla a realización dun conxunto de actividades. Este proxecto é aberto e polo tanto 

pode ser ampliado ou variado ao longo do curso, segundo os recursos económicos, 

humanos e/ou outros factores, de difícil previsión, que poden incidir no desenvolvemento 



do programa. Cómpre sinalar que  intentaremos participar nas actividades que organice e 

convoque a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Coordinadora do ENDL, o 

Concello de Abegondo e calquera outra asociación. 

A continuación relacionamos as actividades propostas nas que o Equipo vai 

participar e/ou colaborar: 

Festival de títeres 

No mes de outubro o alumnado poderá disfrutar dun Festival de títeres que virá 

ao centro da man da Deputación Provincial da Coruña en colaboración co Concello de 

Abegondo. 

 

O Samaín 

 

Celebración da antiga festividade celta do Samaín. 

As actividades que se desenvolverán terán como temática central esta festa e 

levaranse a cabo na semana do 30 de outubro ao 3 de novembro de 2017. 

 

“Concurso de portas terroríficas” 

Concurso onde o alumnado de cada titoría participará de forma conxunta 

decorando a porta da súa aula. Valorarase e premiarase o traballo do grupo e a 

orixinalidade. 

 

 

 



 

“Concurso: Relatos de terror” 

Concurso no que o alumnado participará escribindo diferentes contos de terror. 

Cos relatos gañadores e finalistas farase unha pequena exposición no corredor do centro. 

 

“Lectura de Contos de medo” 

Durante varios recreos do mes de novembro, na biblioteca do centro, o alumnado 

de Secundaria, disfrutará da lectura dos relatos de terror gañadores no concurso “Relatos 

de terror”, así como doutras lecturas terroríficas a cargo do alumnado que forma parte 

do equipo de normalización e dinamización lingüística do centro. Do mesmo xeito, e 

sempre que así for posible, un grupo de alumnas e alumnos membros do Club de lectura 

de secundaria prepararán a interpretación dunha colección de contos de medo. 

 

“Concurso de cabazas” 

 Concurso de decoración de cabazas no que poderá participar todo o alumnado do 

centro. Premiarase a orixinalidade. Haberá agasallos para as tres cabazas mellor 

decoradas. 

 

“Magosto”  

Celebración  popular da  festa do Magosto, relacionada coa recollida de castañas. 

No centro recolleranse, asaranse e degustaranse castañas como cumio e remate da 

celebración da semana dedicada ao Samaín. 

 



Saída ao teatro 

Aceptamos o convite que se nos fai desde o Servizo de Normalización 

Lingüística do Concello da Coruña e visitaremos o Centro Ágora para asistir á 

representación da obra de teatro: O tolleito de Inishmaan, dirixida por Cándido Pazó. 

Será o día 15 de novembro e asistirá o alumnado de 3º ESO. 

 

Nadal 

“Concurso de mini -tarxetas de Nadal” 

Celebrarase un concurso de mini-tarxetas de nadal con motivo da 

conmemoración desta época festiva. Nel que pode participar todo o alumnado do centro. 

Trátase, como xa se fixo outros anos, de deseñar unha mini-tarxeta que se colgará nunha 

árbore seca no vestíbulo do centro, e que debe conter unha mensaxe esperanzadora para 

a lingua galega. O concurso terá como lema: “Cos mellores desexos... tamén para o 

galego”. Será o EDL quen faga de xurado e escolla entre todas a tarxeta coa mensaxe 

máis positiva e normalizadora.  

 

“Celebración do Día de Rosalía”.   

Recitando a Rosalía 

Co motivo da celebración do Día de Rosalía, o alumnado de 3º ESO elaborará 

un recompilatorio de poemas de Rosalía, estes poemas serán recitados na biblioteca por 

todos aqueles alumnos que desexen honrar deste xeito a nosa autora máis universal.  

 



“Entroido”  

O entroido é unha festa de carácter tradicional que este curso se celebra o 12 e 

o 13 de febrero. O EDL propón, un ano máis, a elaboración e difusión entre as familias, 

dun tríptico onde se recollan receitas de cociña achegadas polo alumnado desde ese 

ámbito familiar e tradicional, como unha excelente maneira de manter e transmitir os 

nosos costumes e as nosas tradicións máis ancestrais.  

 

 

“Proxector literario”   

Aproveitando os recursos cos que contamos no centro, e en colaboración co 

Departamento de Lingua e Literatura Galega, o Equipo da biblioteca e o Club de lectura 

Viós-bardos, usaremos o proxector que temos na entrada para dar a coñecer, ampliar e 

fomentar a lectura de diferentes obras e os seus autores. 

Tamén en colaboración con estes departamentos e/ou equipos, dos que formamos 

parte moitos dos membros do EDL, coordinaremos as lecturas que se fagan en lingua 

galega, ocupándonos da súa selección, das actividades de animación previa, das charlas, 

etc. Así mesmo, o EDL organizará encontros con autores dos libros seleccionados e/ou 

dos libros que son obxecto de lectura obrigatoria, sempre que exista esa posibilidade.  

Así mesmo, o EDL encargarase, xunto co equipo de Biblioteca, da organización 

da excursión coa que se premia a fidelidade ao club de lectura; deseñará, tamén, as 

actividades que formen parte da xincana literaria, sobre unha obra lida durante o curso, e 

a visita ás librarías para renovar fondos da biblioteca. 



 

“Correlingua”  

O noso alumnado participará activamente no Correlingua mediante a elaboración 

do manifesto, vídeo e/ou pancartas nos que se reivindica o uso da lingua galega, así 

como a asistencia á carreira popular- festivo- reivindicativa que se celebrará 

previsiblemente no mes de maio na Coruña. 

 

“Celebración da Semana das Letras Galegas: “María Victoria Moreno Márquez”    

Con motivo da homenaxe que este ano se lle fai á escritora María Victoria Moreno 

Márquez e, para desde o noso centro honrar a figura desta polifacética artista, levaranse 

adiante diferentes actividades que nos ilustren sobre o seu labor en favor da lingua e 

cultura galegas.  

 

“Asistencia a teatro, contacontos e concertos que dende os diferentes organismos 

se nos ofrezan”  

 


