
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA A POTENCIACIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA 

 

INTRODUCIÓN  

 

O Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística do IES Xermán Ancochea Quevedo da 

Pobra de Trives pretende para o presente curso, 2017/2018, continuar a tendencia ascendente no uso 

da lingua galega entre todos os compoñentes da comunidade educativa, así como a superación dos 

posibles prexuízos lingüísticos que aínda poidan subsistir dentro do sistema. 

Daquela, e tendo en conta a entrada en vigor do Decreto 79/2010, do 20 de maio, polo que se 

regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo non universitario, este Equipo pretende, 

por unha parte, a superación do devandito decreto no que refire ao uso da lingua galega na aula e, por 

outra, a potenciación do noso idioma como lingua normal de expresión en calquera contexto 

comunicativo.  

A normalización lingüística é un proceso complexo e dinámico que precisa fixar uns obxectivos 

concretos, deseñar un conxunto de accións e facer balance do desenvolvemento das ditas accións e o 

grao de consecución dos obxectivos; todo isto coa perspectiva dun cambio progresivo da situación da 

lingua galega cara a súa plena normalización. Terá que analizar os fallos e reconsiderar os proxectos 

iniciados, de xeito que se corrixan os erros e se atopen solucións viables. 

 

SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CONTEXTO EDUCATIVO  

 

          O IES Xermán Ancochea Quevedo conta, neste curso 2017-2018, cun total de 159 alumnos/as e 

32 profesores/as e nel impártense as materias correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria e 

ao Bacharelato (nas modalidades de Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencias da Natureza e 

Tecnoloxía). Ademais conta o centro cos ciclos medio e superior da familia profesional  de Equipos e 

Instalacións Electrotécnicas.  

 

1. Contorno sociolingüístico do centro  

           Segundo o Instituto Galego de Estatística, con datos do ano 2015, a poboación con que conta o 

concello de Trives ascende a 2.245 habitantes. 

          O alumnado do centro procede tamén dos concellos de Manzaneda, Chandrexa de Queixa, San 

Xoán de Río e Castro Caldelas.  

          A comarca de Trives presenta unha área maioritariamente galegofalante aínda que cómpre facer 

fincapé na diferenciación de usos diglósicos propios.  

          Partindo da observación directa, chégase á conclusión de que na maioría das familias se 

emprega habitualmente a lingua galega e, da mesma maneira, este uso tamén se estende ao resto das 

interaccións comunicativas. Non obstante, é certo que existía un certo retroceso do idioma galego no 

núcleo urbano da Pobra de Trives, situación que se tentará reverter coas actividades propostas neste 

documento. Un dos grandes problemas que se atopa é a concepción negativa da propia lingua como 

unha lingua menor ou os usos lingüísticos diglósicos que fan que en situacións que o alumnado 

considera máis formais opte por empregarse o castelán ao considerala máis válida; e, non obstante, 



existe un elevado número de alumnos/as que mudan de castelán a galego ao desprazarse ás cidades 

para continuaren estudos. 

 

2. Situación do alumnado  

           Deseguido indicamos os datos sociolingüísticos tirados da enquisa realizada polo ENDL no curso 

2007-2008 (datos que pouco variaron ao longo destes cursos) 

Partindo dos datos tirados da enquisa verbo da Planificación Lingüística dos centros educativos, 

sabemos que, dos alumnos/as que conforman o centro, máis da metade (o 61%) teñen como lingua 

habitual o galego, tanto na súa casa coma no centro educativo.  

Que lingua se fala habitualmente na túa casa? 

Predomina o galego 5% 

Só castelán 10% 

Predomina o castelán 19% 

Só galego 61% 

Castelán e galego por igual 5%  

 

Que lingua usas habitualmente na escola? 

Aínda así, se contrastamos estes datos, comprobamos que a porcentaxe de alumnos/as que só usa o 

galego no centro educativo, respecto da súa casa, descende considerablemente (29%).  

Só castelán 10% 

Predomina o castelán 10% 

Predomina o galego 37% 

Só galego 29% 

Castelán e galego por igual 14%  

 

Polo que respecta ao persoal docente, este instituto está integrado por 32 profesores/as e, se 

trasladamos a un gráfico algúns dos datos tirados das enquisas, podemos ver os seguintes resultados. 

Máis da metade do profesorado usa habitualmente o galego (“só galego”, o 26%; “predomina o 

galego”, o 30%) como lingua vehicular en todos os ámbitos. sociedade 

3. Situación do profesorado  

 

4. Situación lingüística do centro  

           Respecto da presenza da nosa lingua na vida do centro, fóra das actividades docentes, ten 

unha presenza importante. Neste curso escolar, aínda que en principio hai un uso equilibrado na 



actividade docente en galego e castelán, a interacción fóra das aulas muda, na medida en que algúns 

profesores cambian de lingua (empregando o castelán) nunha conversa máis informal con aqueles 

alumnos/as que habitualmente se expresan neste idioma e mesmo con outros profesores. 

            No que atinxe ao persoal non docente (2 conserxes e 1 administrativo), este, como norma 

xeral, fai un uso comunicativo (cara ao exterior) do idioma. Cómpre puntualizar o caso dun membro 

deste persoal que se atopa nunha situación de case monolingüismo en galego.  

 

5. Indicador global.  

 

Os resultados (estimados) son os que se sinalan a continuación: 

 

Estes valores dan como resultado un índice Global IG = 3.49, dato que nos serve para 

decidir que a lingua predominante no contorno sociolingüístico do centro é o galego. 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Contorno sociolingüístico do centro 

1.1. Realizar campañas de sensibilización e actividades a prol da normalización lingüística de 

forma autónoma ou en colaboración con outros axentes dinamizadores. 

1.2. Optimizar as actividades dinamizadoras xurdidas da Administración educativa ou doutros 

axentes normalizadores. 

1.3. Favorecer o contacto lingüístico dentro das familias a través de propostas de traballo para 

coñecer os recursos lingüísticos da zona (toponimia). 

 

2. Profesorado 

2.1. Potenciar as actitudes positivas do profesorado cara ao uso normal do galego. 

2.2. Incrementar a implicación do profesorado no proceso de normalización lingüística. 

2.3. Dotar ao centro dun fondo bibliográfico básico sobre sociolingüística e planificación 

lingüística para facilitar a consulta de todos os membros da comunidade educativa, e que podería estar 

emprazada na biblioteca do centro. 

2.4. Colaborar na recollida e difusión de recursos que contribúan á capacitación lingüística e 

terminolóxica do profesorado. 



3. Alumnado 

3.1. Potenciar as actitudes positivas do alumnado cara ao uso normal do galego. 

3.2. Incrementar a implicación do alumnado no proceso de normalización lingüística. 

3.3. Promover o uso do noso idioma en carteis, murais e todo tipo de actividades que se 

realicen desde o centro. 

3.4. Fomentar o debate e a análise crítica da realidade sociolingüística galega a través do uso 

das novas tecnoloxías e dos medios de comunicación. 

3.5. Achegarse ao diasistema galego-portugués e recoñecer o galego como unha variante 

diatópica do mesmo. 

3.6. Coñecer e valorar a riqueza lingüística e cultural presente na lingua e cultura da súa 

comarca. 

 

4. Situación lingüística do centro 

4.1.  Orientar a elaboración do Proxecto Lingüístico do Centro. 

4.2. Fornecer o asesoramento e o apoio técnico necesario para a normalización e a 

comunicación social do centro. 

4.3. Informar á comunidade educativa dos avances en materia de lexislación, dinamización e 

planificación no ámbito galego para fomentar o interese crítico pola realidade do noso idioma. 

 

FORMACIÓN DO EQUIPO 

 

O Equipo de Dinamización Lingüística do IES Xermán Ancochea Quevedo da Pobra de Trives 

está formado, para o curso 2017-18, polas seguintes persoas:  

 

PROFESORADO:  

• María Dolores Ferro Diz (Dpto. Lingua e Literatura galegas) 

• María Carmen Vivero González (Dpto. Lingua e Literatura galegas) 

 

ALUMNADO:  

• Marcos Fernández Castro (1º Bach) 

• Xeila Alemparte Oróns (1º Bach) 

• Aimar Vega Pereira (1º Bach) 

• Eva Quintela Baloira (1º Bach) 

• Juan Montenegro García (2º Bach) 

• Miguel Castro Rodríguez (4º ESO) 

 

PERSOAL NON DOCENTE:  

• Enrique  Gómez Castro 

 

COORDINADORA:  

• María Dolores Ferro Diz 

 

 



ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA O CURSO 2017-18 

 

• ACTIVIDADES XERAIS:  

Estas actividades serán desenvolvidas ao longo de todo o curso académico. 

 

• Continuar animando ao profesorado a utilizar o galego como lingua vehicular na relación entre 

eles, co persoal non docente, cos/coas alumnos/as e as súas familias.  

Cremos que a interacción en galego entre a comunidade educativa non se debe producir só 

nas aulas, senón que é importante, para a normalización do noso idioma, o seu uso en 

calquera espazo do centro e con calquera membro que pertenza a esta comunidade.  

 

• Axudarlles aos membros do centro a resolver calquera dúbida relacionada co uso do idioma e 

facilitarlles o material necesario. 

Mediante esta proposta, intentarase que todo membro do centro teña cumprida información 

no que se refire ao uso do galego na súa materia específica, informando sobre os recursos 

dispoñibles (libros, dicionarios, manuais, tradutores…), que lles axudarán a desenvolverse 

no noso idioma, e actualizando aqueloutros que se consideren necesarios.  

 

• Dar a coñecer aos distintos departamentos os recursos educativos existentes na Internet que 

utilizan a lingua galega: tradutores, correctores e demais ferramentas informáticas. 

Con esta medida, preténdese facilitar ao profesorado o seu labor como docentes, 

proporcionándolles suxestións que lles poidan resultar atractivas para o desenvolvemento do 

seu traballo na nosa lingua. 

 

• Solicitar libros, revistas ou material audiovisual para a biblioteca coa finalidade de aumentar o 

material publicado en galego.  

Preténdese, deste xeito, que os exemplares solicitados sexan empregados, sobre todo, polo 

alumnado; daráselles, pois, prioridade ás obras de creación, que serán propostas como 

lecturas a realizar durante o ano. 

 

• Recoller calquera información ou novidade relacionada coa normalización da nosa lingua e 

expoñela no taboleiro. 

Para isto, disponse dun espazo no centro onde se dará cumprida información sobre calquera 

aspecto que afecte ao galego, desde noticias en prensa escrita ou na Internet, ata as novas 

do propio Equipo, pasando por calquera outra medida que se considere de interese.  

 

• Animar ao alumnado a valorar e traballar sobre a realidade do seu contorno participando en 

traballos de investigación, recollida de léxico… 

Con esta proposta, preténdese que o alumnado se achegue a unha lingua viva, rica e 

presente na vida cotiá; e, polo tanto, que a valoren, que a respecten e que a usen como tal.  

 



• Colaborar nas actividades propostas por outras institucións e/ou centros da contorna que sexan 

consideradas axeitadas para a difusión/normalización da nosa lingua. 

Cremos que tamén é fundamental para a promoción do galego a colaboración con 

institucións tales como o concello, movementos asociativos e de participación relacionados 

coas actividades de ocio, lecer e consumo da mocidade: hostalería, comercio, clubs 

deportivos, grupos ecoloxistas, entidades e centros culturais etc. Esta colaboración debe 

priorizar a galeguización dos espazos nos que a mocidade pasa boa parte do seu  tempo 

libre.  

 

• ACTIVIDADES PUNTUAIS: 

 

Neste punto, englóbanse aquelas actividades que se van desenvolver ao longo dun determinado 

espazo de tempo. Algunhas delas terán a duración de dous, tres días ou unhas semanas, mentres 

que outras poden demorarse, para a súa consecución final,  por un tempo máis longo.  

 

• Realización de solicitudes de publicacións a distintas institucións e organismos para dotar ao 

centro de fondos de sociolingüística galega. Neste apartado incluiremos a nosa adhesión ao xornal 

Sermos Galiza. 

 

• Participar en iniciativas programadas por diferentes institucións ou organismos, ou polo propio 

centro, que teñan como finalidade o uso e promoción da lingua, literatura e cultura galegas.  

Unha das actividades extraescolares nas que se vén participando é o Correlingua no cal é factible 

participar un ano máis no caso de que se realice, e así fomentar a inclusión do centro nas actividades 

relacionadas coa lingua e a cultura galegas. 

 

• Organizar a celebración da semana das Letras Galegas fomentando o emprego e a dignificación 

da lingua.  

Aínda que o Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística considera que o ideal é a 

normalización diaria e constante da lingua non limitada a actividades puntuais ou residuais; durante a 

semana das Letras Galegas preténdese unha maior implicación no alumnado e profesorado no uso da 

lingua galega. Para isto, organizaranse actividades que recollan as máis diversas expresións artísticas: 

elaboración de textos de creación literaria tanto por parte de alumnos/as como profesores/as, audición 

de música en galego, visualización de documentais e películas en galego, ao redor da figura literaria ao 

que lle dedica o Día das Letras Galegas, María Victoria Moreno Márquez ou á realidade social que a 

rodeou, concertos musicais dalgún grupo de actualidade (no caso de que este departamento conte coa 

axuda económica que até o de agora vénse destinando a estes departamentos de normalización por 

parte da Administración).   

 

 

 



• Organizar concursos literarios, de fotografía ou decoración de elementos que teñan como base a 

nosa realidade sociolingüística, tentando, ademais, que o alumnado contacte coa tradición galega dun 

xeito lúdico, fomentando a súa creación artística en galego. Neste sentido é importante potenciar a 

celebración de festividades como o Samaín, o Magosto…  entre o alumnado. 

• Creación do logo do EDNL do centro (procederase á súa elección mediante concurso). 

• Realización de adhesivos e chapas ao longo de todo o curso (en datas indicadas ou outras). 

Realizaremos a compra dunha máquina de chapas para o centro. 

• Colaborar, xunto con outros departamentos, na organización de viaxes culturais que teñan 

como fin o coñecemento da nosa realidade cultural e literaria. Entre elas prevense saídas para asistir a 

representacións teatrais. 

• Fomentar a formación de grupos de teatro que desenvolvan a súa actividade en galego. Nese 

campo, o IES Xermán Ancochea Quevedo leva organizando, nos últimos anos, a posta en escena de 

varias obras de teatro -ao longo do curso académico- que teñen como lingua vehicular o galego. 

Nestas obras participa tanto o alumnado coma o profesorado do centro, e así mesmo o grupo de teatro 

integrado por alumnado de todos os cursos da ESO e bacharelato. O Departamento de Dinamización 

participaría asesorando sobre posibles obras, correccións e traducións e, no caso de obter recursos 

económicos, na axuda económica para a adquisición de todo tipo de materiais necesarios para a 

correcta posta en escena dos textos elixidos. 

• Elaboración dun marcapáxinas, co gallo da celebración do DÍA DA PAZ, principalmente, pero 

que podería ter a súa continuidade ao longo do curso académico en función da acollida que tivese por 

parte do alumnado de ESO, CICLOS FORMATIVOS e BACHARELATO. 

• Para celebrar o DÍA DOS NAMORADOS proponse a creación de cartaces, murais, exposicións 

etc, no que figuren as máis coñecidas parellas de namorados (mitolóxicas, históricas, literarias, 

científicas…) ilustrados polos alumnos/as do centro, así como o tradicional concurso de CARTAS DE 

AMOR/O AMOR EN GALEGO. Nestas actividades cóntase coa implicación dos distintos departamentos 

educativos do centro e co alumnado de todos os cursos de ESO e CICLOS FORMATIVOS. Nesta 

actividade contarase coa colaboración cos departamentos de Latín e Grego, de Ciencias Sociais, Lingua 

Castelá e Literatura, Lingua e Literatura Galegas, Física e Química… 

• Celebración do Día de Rosalía, 24 de febreiro, no que se levarán a cabo traballos de 

investigación sobre a autora.  

(Non desbotamos a idea de poder unificar este día co dos “Namorados”, citado no anterior punto, 

realizando un concurso de Cartas a Rosalía. 

• Existe a posibilidade de que ao longo do curso vaian xurdindo novas iniciativas, como a 

relacionada coa elaboración dunha obra de Banda Deseñada, polo que a relación de actividades non se 

considera pechada.  

 
 

Para a realización de todas estas actividades, promovidas polo ENDL, cóntase coa colaboración 

do profesorado que conforma os distintos departamentos de centro e sen os cales a consecución dos 

obxectivos veríase seriamente dificultada.  

 

 



NECESIDADES ORZAMENTARIAS PARA O CURSO 2017 – 2018 

 

   Como determina a Lei, o Equipo deberá dispor dunha cantidade asignada como calquera outro 

departamento didáctico que irá sufragando os gastos que se deriven das accións deseñadas, 

independentemente da partida que se lle adxudique polo proxecto presentado en Política Lingüística. 

   Porén, tendo en conta os orzamentos presentados no programa de actuación do ENDL no curso 

anterior e as actividades que se pretenden levar a cabo neste curso académico, detallamos a 

continuación as previsións orzamentarias: 

Previsións orzamentarias = 1000€ 

 

200 euros:  

• Material didáctico, bibliográfico (como a renovación dos dicionarios de galego de aulas) 

audiovisual e/ou videográfico destinados para a ampliación de material en biblioteca e na sala de aulas.  

• Desprazamentos levados a cabo para participar en diferentes iniciativas programadas polas 

institucións ou organismos. (Aínda non se fixo previsión porque non se concretou a actividade en 

particular). 

 

200 euros: 

• Material necesario para a preparación de actividades relacionadas con María Victoria Moreno, a 

quen se lle dedica no 2018 o Día das Letras Galegas. 

 

150 euros: 

•    Materiais de diverso tipo necesarios para desenvolver a actividade do grupo de teatro do 

centro. 

 

200 euros: 

• Premios para os diferentes concursos convocados (libros, Cds,  DVDs…). 

• Gastos derivados de campañas de sensibilización: fotografía, calendarios, lemas, dípticos... 

 

150 euros: 

    •    Roteiro literario-museístico en Vigo-Redondela, relacionado coa chegada a Galiza do Pergamiño 

Vindel. 

 

100 euros:  

• Dietas e agasallos das persoas intervenientes (persoas escritoras, dramaturgas…) en 

actividades a realizar. 

 

Por mor de non coñecer as previsións das iniciativas programadas por diferentes institucións ou 

organismos e tamén que algunhas precisan un desenvolvemento maior que debe levar a cabo o ENDL 

nas reunións que manterá ao longo do curso, esta planificación de actividades podería variar. 

 

 



Obxectivo Temporalización 

Título e 

descrición da 

actividade 

Departamento(s) 

implicado(s) 
Destinatarios 

Orzamento 

previsto 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Curso académico 

Normalizando o 

noso centro. 

Revisión da 

comunicación 

social do centro 

e formular 

propostas de 

mellora. 

ENDL 

Dirección 
Todo o centro 0€ 

3.1 

3.2 

3.3 

Curso académico 

Dotación 

bibliográfica e 

audiovisual en 

materia de 

sociolingüística 

e literatura  

galegas.  

ENDL Todo o centro 200€ 

      

3.6. Curso académico 

Actividades de 

investigación, 

recollida de 

léxico… da 

comarca. 

Valoración e 

respecto polo 

patrimonio 

lingüístico. 

Todos os 

departamentos 

Alumnado da 

ESO/BAC. 

Nais e pais de 

alumnado. 

Profesorado 

0€ 

2.3. Curso académico 

Realización de 

solicitudes de 

publicacións a 

distintas 

institucións e 

organismos 

para dotar o 

centro de 

fondos de 

sociolingüística 

galega. 

ENDL 

 
Todo o centro 0€ 

2.1. 

3.1. 
Curso académico 

Gastos 

derivados das 
ENDL 

Grupo de 

teatro do 
150€  



necesidades e 

recursos do 

grupo de teatro 

do centro. 

centro 

      

3.3. 

3.6. 
Curso académico 

Organización de 

concursos 

ecelebracións 

diversas: 

Samaín, Nadal, 

Entroido, 

Maios,… 

 

ENDL 

Outros 

departamentos. 

Todo o 

alumnado 
200€ 

      3.6.   2º trimestre 

Organización 

dun roteiro 

literario-

museístico en 

Vigo-Redondela 

ENDL 

Departamento de 

Lingua Galega 

Departamentos de 

Música e Historia 

Todo o 

alumnado 
150€ 

3.1. 

 
Curso académico 

Actividades 

relacionadas 

coa Semana 

das Letras 

Galegas 

ENDL 

 
ESO e 1º Bach 200€ 

ORZAMENTO SOLICITADO 1.000€ 

 

 

    

Na Pobra de Trives, 15 de decembro de 2017 

 

V. e pr. 

A Coordinadora do ENDL      O director 

 

 

 

 

             Asdo.             Asdo. 

        María Dolores Ferro Diz     Francisco García Sánchez 


