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I. Introdución: nacemento e funcións do Equipo de Normalización e

 

Dinamización da Lingua Galega.

Os ENDL nacen  no  ano  1990  por  ordes  do  12  de  xuño  e  26  de  xullo  de  1990

(DOG.do 5 

de xullo e 17 de agosto, respectivamente). Estes textos legais regulaban a organización e

funcionamento dos centros de ensino de nivel non universitario, prevendo un plan xeral para

o uso do idioma e outro específico para a docencia en lingua galega, coordinados ambos por

un equipo de normalización e dinamización lingüística.

No  decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non

universitario  de Galicia estes equipos pasan a denominarse “Equipos de dinamización da

Lingua Galega”

Queremos  deixar  constancia  un  ano  máis  do  que  non  debe  ser  un  equipo  de

dinamización lingüística desde o noso punto de vista:

-O EDLG non debe ser nin é un departamento de filoloxía galega, aínda que os dous

organismos  teñan proximidade de obxectivos  -o seu  interese pola  lingua  e  o  seu uso-  e

compoñentes comúns entre os profesores que o integran.

-Os EDLG non poden adicarse só e exclusivamente a repetir, (aínda que ten a súa

importancia), accións estancadas no cumprimento de mínimos como adquisición de rótulos,

normalización de carimbos, de impresos pedagóxicos e administrativos,  galeguización de

actas, correspondencia, etc.

-O EDLG tampouco é o responsable nin o garante da normaliza-



ción do centro. As accións do plan normalizador -que en

principio parten do EDLG - teñen que estar debidamente

distribuídas, pois a súa execución é unha responsabilidade

compartida  pola  comunidade  escolar,  reservándolle  ao

Equipo  de  Dinamización  Lingüística  o  papel  de  órgano

técnico, promotor, coordinador e asesor.

A  finalidade,  pois,  que  debe  asumir  un  EDLG  é

incentivar en  todo  momento  o  uso  da  nosa  lingua  no

conxunto  de  actividades  que  se  poidan  levar  a  cabo  no

centro e despertar a curiosidade pola nosa cultura. 

 II.-Análise sociolingüística do centro.

Situación

O Centro atópase situado no núcleo urbano da 

capital do concello de Sarria. E cabeceira da comarca do 

mesmo nome e formada polos concellos de Sarria, Láncara,

Incio, Páramo Paradela, Samos e Triacastela, situándose 

31 kms ao sur de Lugo.

Centros adscritos

 CEIP Frei Luís de Granada (Sarria)

 CEIP Eduardo Cela Vila (Triacastela)

 CEIP Ricardo Gasset (O Incio)

 CEIP de Samos

Ensinanzas que oferta o centro

No centro impártense as seguintes ensinanzas: ESO,

Bacharelato de Ciencias da Natureza, Bacharelato de 

Humanidades e Ciencias Sociais e Ciclo Medio de Atención

a Persoas en Situación de Dependencia.



Características singulares

O centro sitúase nun concello que ten unha 

poboación, segundo o censo de 2013, de 13.488 habitantes, 

6.604 homes, o que representa un 48,96% e 6.884 mulleres, 

o 51,04%. A poboación inmigrante representa un 4,20%. A 

poboación en idade escolar representa un 10,81% do total, 

co cal o relevo xeracional antóllase complicado. 

A densidade xeográfica do concello de Sarria é de 

74 habitantes/km2, unha das máis elevadas da provincia, 

isto é debido a que a capital do concello é un importante 

centro comercial, administrativo e de servizos  cunha 

influenza que abarca unha ampla comarca. Os habitantes 

que se concentran na vila son un 63,54%, frente a un 36, 45

%, que se distribúen nos distintos núcleos rurais. A isto 

debe engadirse. que a este centro veñen alumnos e alumnas 

de Láncara, O Incio, Samos e Triacastela, zonas 

eminentemente rurais. Por todo o anterior, hai que sinalar 

que ao redor dun 60% do alumnado vive na vila de Sarria e

o resto nas zonas rurais.

No Bacharelato, ao alumnado do propio centro, 

súmase ao dos centros concertados de Sarria que decide 

seguir estudos no IES Xograr Afonso Gómez.

 Características do alumnado

Lingua materna dominante 

A lingua vehicular e materna do centro é a Lingua 

Galega. De todo o alumnado que compón o IES Xograr 

Afonso Gómez, hai un número mínimo de  alumnos e 

alumnas  que non teñen ningún coñecemento da lingua.



ESO

por discapacidade intelectual 0
por dificultades físico-motoras 0
por dificultades sensoriais 0
por trastorno do espectro autista (TEA) 1
por trastornos graves de conduta 0

por dificultades específicas de aprendizaxe
2
5

por altas capacidades 1
por trastorno por déficit de atención e/ou hiperactividade 
(TDAH)

6

por incorporación tardía ó sistema educativo 1

por condicións persoais ou de historia escolar
1
4

De entre este alumnado, 2 teñen ACI, 12 cursan en 
PMAR

BAC
por trastorno por déficit de atención e/ou hiperactividade 
(TDAH)

1

CMAPS
D

por dificultades físico-motoras 1

Problemas sociais destacados: abandono escolar, 

poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso 

escolar, …

Casos illados de alumnado con familias 

desestruturadas e en situación socioeconómica 

desfavorecida, que adoitan presentar problemas educativos.

Outras características

Poboación inmigrante: número non relevante de 

alumnos/as, en xeral ben integrados.

Actualmente,  no  curso,  2019-2020  contamos  no

centro cun total de 345 alumnas/os entre ESO, BAC, e Ciclo

Formativo.



A distribución do alumnado por cursos e niveis é a

seguinte:

- 1º ESO: 66 alumnos e autorizáronse 3 grupos.. 

- 2º ESO: 57 alumnos repartidos en dous grupos e un

deles con 5 alumnos de PMAR

- 3º ESO: 46  alumnos en 2  grupos e un deles con 7

alumnos de PMAR. 

- 4º ESO: 47  alumnos en 2 grupos

- 1º BAC: 62 alumnos  en dous grupos

- 2º BAC: 60 alumnos en dous grupos

- 1º Atención a Persoas en Situación de Dependencia:

10 alumnos matriculados 

- 2º Atención a Persoas en Situación de Dependencia: 2

alumnos.

Isto supón un total de 16  unidades de grupo, sen

considerar os desdobres por necesidades  de combinación

das diferentes materias.

O  IES  Xograr  Afonso  Gómez  de  Sarria   recibe

alumnos  e  alumnas  de  diferentes  procedencias  e  de

diferentes concellos, sendo a distribución a seguinte:



ALUMNADO PROCEDENTE DOUTRO PAÍ

PAIS DE PROCEDENCIA NUMERO DE ALUMN@S

BANGLADESH 1
BRASIL 3
BULGARIA 2
CHINA 2
COLOMBIA 3
REPUBLICA DOMINICANA 4
REPÚBLICA IRA 2
MÉXICO 1
MARROCOS 6
PORTUGAL 1
ROMANIA 1
SUIZA 1

COMUNIDADE AUTONOMA DE 

PROCEDENCIA

NUMERO DE ALUMN@S

CANARIAS 4
CATALUÑA 12
CASTELA E LEON 1
MADRID 6
VALENCIA 4

Podemos afirmar  pois, que o alumnado  procede,

na súa maioría,  dun medio rural ou semirrural.

Partimos de que a lingua vehicular  e  materna do



centro é a Lingua Galega. De todo o alumnado que compón

o IES  Xograr  Afonso  Gómez,  hai  un  número  mínimo de

alumnos e alumnas  que non teñen ningún coñecememto da

lingua.

Do  resto  do  alumnado  podemos  dar  os  seguintes

resultados:

O  94% dos alumnos e alumnas entenden  o galego,

son  capaces  de  lelo  e  escribilo.Tamén  son  capaces  de

falalo, na maior parte dos casos. Pero á hora da verdade

temos  que  constatar  que  o  uso  diario  en  todas  as

circunstancias  da  vida  cotiá  é  como  se  detalla  a

continuación:

Primeiro de ESO: un 94% de todo o alumnado fan

un uso da lingua galega a nivel cotián.

Segundo  de  ESO:  a  porcentaxe  está   nun   92%

aproximadamente.

En terceiro de ESO podemos falar dun 87% do dotal

dos alumnos e alumnas.

Cuarto de ESO: a porcentaxe baixa xa a un 70 ou

75% do alumnado que habitualmente usa a Lingua Galega

en todas as circunstancias da vida cotiá.

En canto ao bacharelaro as porcentaxes  descenden

dun xeito  salientable e podemos falar du 50 ou 55% dos

alumnos  e  alumnas   que  usan  como  primeira  lingua  o

galego. Isto pode deberse, en parte, á procedencia de parte

do  alumnado  do  ensino  privado  da  zona  e  outras

circunstancias que non se contemplan nestes momentos. 

Polo  que  respecta  ao  profesorado  podemos

constatar que a totalidade deste colectivo entende o galego,

é  capaz  de  lelo  e  de  escribilo  e  só   un  50% o usa  nas



relacións da vida cotiá.

 A  táboa  de  materias  e  a  lingua  en  que  son

impartidas  aparece  recollida no Proxecto Lingüístico do

Centro,

GALEGO CASTELÁ
Bixe* 4 LC* 4*

Libre Conf 1 Mat* 5*
XEHI* 3 EPV 2
LG* 4 EF 2

ReCa/VaEt 1

13 13

 

GALEGO CASTELÁ
XEHI* 3 FeQ* 3
LG* 3 LC* 3

ReCa/VEtic 1 Mat* 5
Libre Conf 1 Tecs* 3

EF 2
Mús 2

12 14

GALEGO CASTELÁ
Bixe* 2
EF 2 FQ* 2
LG* 3 LC* 3

ReCa/VaEt 1 Mat. Ac-Ap * 4
Mús 2

XEHI* 3 Tec* 2
EPV 2 CuCl 3

13 13-
16



GALEGO CASTELÁ
LG* 3 LC* 3

XEHI* 3 Mat Ac* 4
ReCa/VEtic 1 EF 2

BIXE* 3 FeQ* 3
Econ 3 Lati 3
CuCl
Filo

EPeV
CuCi

3
3
3
3

Mus
Tic

3
3

10-16 12-18

GALEGO CASTELÁ
LG* 3 LC* 3

XEHI* 3 Mat Ap* 4
ReCa/VEtic 1 EF 2

Inic.Activ.Emp.e.Emp. 3 Tec 3
Ciencias Aplicadas á

Actividade Empresarial
3

CuCl
Filo 

EPeV
CuCi

3
3
3
3

Mus
Tic

3
3

10-16 12-18



1º BAC CC
GALEGO CASTELÁ

LG 3 LC 3
FIL 3 EF 2

Mat I 4

Bixe
DT 4 FeQ 4

ReCa 
Estrat.Xestión da Inf
Intr. á Cultura Visual

CulCie
Antropoloxía 

1
1
1
2
2

Tec I
LPM
AnAp

Lit.Hispánicas
Deseño e Impresión 3D

TIC I 

3
3
3
2
1
2

11-14 13-18

1º BAC  CCSS-HUM
GALEGO CASTELÁ

LG 3 LC 3
FIL 3 EF 2
Lat I 4 Mat Ap I 4

Eco
Greg I 4

HMC
Lit Uni

4

ReCa 
Estrat.Xestión da Inf.
Intr. á Cultura Visual

CulCie
Antropoloxía

1
1
1
2
2

Tec I
LPM
AnAp

Lit.Hispánicas
Deseño e Impresión 3d

TIC I 

3
3
3
2
1
2

11-18 11-18



GALEGO CASTELÁ
LG 3 LC 3

HEs 3
Lat II 4 Mat II

Mat Ap II
4

Bio
DT

EcoEmp
HFil

Greg 
Xeog

4
4
4
4
4
4

Fís
Quí 
Xeol
Hart

4
4
4
4

CTA
REL
EFil

3
1
2

HMD 
TeIn II
TIC II
MEeN

Deseño e Impresión 3D

3
3
3
2
1

11-17 9-18

1º APSD
GALEGO CASTELÁN

Atención e apoio psico 9 Apoio Domiciliario 9
Características e neces. 6 Atención sanitaria 8

FOL 4
19 17

2º APSD
GALEGO CASTELÁN

Empresa 3 Atención hix 5
Destrezas 7 Apoio á comun. 5

Organización 7 Primeiros auxilios 3
Teleasistencia 6

17 19



En canto ao persoal non docente o uso da Lingua

Galega como forma de expresión diaria é maioritaria.

III.Composición  do  Equipo  de

Dinamización  da  Lingua  Galega  para  o  curso

escolar 2018-2019.

Estamos no décimosétimo    ano do funcionamento

do Equipo de Normalización  e Dinamización Lingüística

no  centro,  agora  chamado  Equipo  de  Dinamización  da

Lingua Galega e estará formado polas seguintes persoas:  

Profesorado:  Dna.  Ana  Belén  Durán  -

Departamento  de Lingua e Literatura Castelá.

Dona  Mª   José  López  Barrios .-

Departamento   de  Lingua  e

Literatura Galega.

Don   Xosé  Lois  Gutiérrez  Faílde-

Departamento   de   Xeografía  e

Historia.

Alumnado: Dona Laura  González  Lemos  de  2º

Bac

 Dona  Gisela  Villanueva  Río  de  1º

Bac.

Don  Diego  López  López  de  1º   de

Bac.

                        Dona Laura López López de 4º de

ESO e   Don Hugo García Arias, tamén de 4º de ESO.



Persoal non docente:  D.Daniel Fdez Mon.

Coordinador:  Dna.   M.ª

Xosé  López  Castro–

Departamento   de  Lingua  e

Literatura Galega

IV.-Funcionalidade  do  Equipo  de

Dinamización  da Lingua Galega .

 Pensamos e constatamos que a colaboración estará

sempre  aberta  a  todos  aqueles,  sexan  persoas  ou

institucións  , que o precisen. Estamos polo tanto dispostos

a asumir todo aquilo que vaia encamiñado cara aos fins

marcados.   Como  vén  sendo  costume  contamos  coa

colaboración  do  Departamento  de  Lingua  e  Literatura

Galega  (e  abertos  a  que  o  resto  dos  departamentos  se

impliquen  na  consecución  dun  mesmo  obxectivo:  a

normalización  e  dinamización  da  lingua).  Estamos

convencidos  en  que  manter  un  vínculo  de  colaboración

dentro  do departamento   de galego é  necesario  entre as

actividades  do  propio  departamento  e   as  do  equipo  de

dinamización  lingüística;  entre  outras  polas  seguintes

razóns:

1.-Operatividade.

2.-Complementariedade.

3.-Coincidencia e obxectivos.  



            4.-Reciprocidade das actuacións.

5.-Evitar duplicidade de actuacións.

6.-Por  necesidade,   ante  a  precariedade  dos  equipos  de

dinamización da lingua galega., non é posible que por si só o

EDLG  poida acometer todas as  tarefas encomendadas.

Debemos  subliñar  convenientemente  que  é  preciso  manter

separadas dúas liñas de actuación do equipo de dinamización da lingua

galega: actividades e subvencións. No plan de normalización lingüística

inclúense  múltiples  actividades,  xa  sexa  en  colaboración  con

departamentos do propio centro, institucións  ou,  de ser o caso,  con

outros  centros.  Todas  estas  actividades  deben  ser  estudadas  pola

dirección do centro e asumilas segundo considere oportuno, mesmo desde

o punto de vista económico. Nestas actividades pódense incluír xogos,

viaxes,  intercambios,  prensa,  conferencias,  adquisición  de  materiais

bibliográficos,...é dicir, calquera actividade tendente á consecución dos

obxectivos marcados no plan de potenciación da lingua galega.

Independentemente destas actividades existen axudas que adoita

convocar a Xunta  de Galicia  a través da Dirección Xeral  de Política

Lingüística. O EDLG pode solicitar estas axudas, das que se descoñece a

concesión e mesmo a contía que se lle asigna a cada equipo, entre outras

razóns porque están en función do número de equipos de dinamización

que as soliciten, do número de alumnos/as que ten o centro, do número de

actividades  programadas e das contías  respectivas  presupostadas Pois

ben  estas  axudas  ou  subvencións  van  dirixidas  a  unhas  actuacións

concretas, a súa finalidade vén sempre definida e non permite actuacións

de libre competencia dos EDLG.

V.-Que pretendemos? Obxectivos:

1.-Dotar  a  lingua  galega  no  centro  dos  recursos   lingüísticos



necesarios para facer dela unha lingua de uso vehicular e moderna.

2.-Incentivar  no  alumnado  un  maior  uso  da  lingua  galega,

facendo que,  ao mesmo  tempo,  disfrute co uso da súa lingua.

3.-Fomentar  un  uso  da  lingua  galega  no  centro  e  fóra  del,

eliminando os prexuízos e elevando a autoestima do seu uso.

4.-Dar  á lingua galega máis funcións e máis espazos no centro e

fóra del, priorizando a súa presenza en todos os sectores da vida escolar.

5.-Procurar  e  facer  que  todos  os  membros  da  comunidade

educativa poidan vivir en galego, cando así o queiran, tendo en conta

que é un dereito que lles pertence.

6.-Moverse nas TIC, facéndolle ver ao alumnado que a súa lingua

posúe un carácter  universal  e  que  é  tan  válida  como calquera  outra

lingua .

Todo  isto  pensamos  conseguilo  coas  actividades  que  a

continuación resaltamos.

VI.  Actividades  programadas  polo  Equipo  de

Dinamización  da  Lingua  Galega  do  IES  "Xograr  Afonso

Gómez de Sarria” para o curso 2018-2019

O  obxectivo  básico  e  elemental  deste  equipo   é  o  da

normalización e dinamización da lingua galega no IES "Xograr Afonso

Gómez",  sempre a través dun uso dignificador e competente do idioma

sen  ningún  tipo  de  imposición  dentro  da  competencia  lingüística,

mostrando respecto ás outras linguas.

 

Neste  apartado seguimos insistindo  nunha serie  de actividades

tendentes a conseguir, na medida do posible, os obxectivos sinalados no

propio  proxecto  de  uso  e  potenciación  da  Lingua  Galega,  sempre  en

colaboración co Departamento de Lingua e Literatura Galega e todos os



demais seminarios que desexen axudarnos no traballo que pretendemos

realizar pois o certo é que os membros que compoñen o EDLG  por si

sós,   non  serían  capaces  de  acometer  as  actividades  que  queremos

deseenvolver no presente curso escolar.

MATERIAIS:

1.-Continuar na liña de dotación aos diferentes departamentos  e

aulas que integran o instituto dunha bibliografía mínima que inclúa os

manuais,  dicionarios  e obras  literarias  indispensables  e todo tipo  de

vocabularios  específicos,  adaptados á nova  normativa,  que axuden a

resolver as dúbidas de  cada profesor  e do alumno/a en cada unha das

materias e lle permitan o uso dunha terminoloxía axeitada e coherente.
  

No  presente  curso  escolar   2019.2020  pensamos

renovar  e  incrementar  este  material  ao  que   facemos

referencia no apartado anterior  .É preciso cambiar unha

serie  de  material  que  polo  seu  uso  está  xa  en  malas

condicións como poden ser: dicionarios, gramáticas, libros

de lectura,…Este material  vai destinado para a totalidade

do alumnado e o profesorado do instituto.

2.-Proseguir na adquisición de vídeos de curtos ou

documentais,  DVD e  material  informático  en  galego  coa

idea de ir incrementando, na medida do posible,un material

audiovisual  e  informático  en  galego  que  axude  para

conseguir os obxectivos sinalados como base de toda esta

actuación lingüística. O material ao que facemos referencia

irá destinado ao conxunto do profesorado e alumnado do

centro educativo.



CONTACTOS  CON  ESCRITORES,

CONTACONTOS, ...:

Conferencias,  contactos  con  escritores  galegos,

contacontos ,....Neste momento non estamos en condicións

de detallar   polo  miúdo este  apartado,  xa que estamos á

espera de concretar as distintas  posibilidades  que poidan

ofrecérsenos.   Pensamos en que veñan 

diante dos alumnos e alumnas escritores dos que os rapaces

están  lendo  algunha  obra.  Incluso  outras  persoas

relacionadas con outros ámbitos da realidade galega. 

A actividade está programada durante todo o curso e

sempre en función das datas que dispoñen os escritores e os

conferenciantes e  faise en diferentes sesión e implica a todo

o alumnado do centro e boa parte do profesorado. 

CREACIÓN  DO  BLOG  DE  DINAMIZACIÓN

LINGÜÍSTICA DO IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ:

Este  ano  crearemos  un  blog  de  dinamización  lingüística

onde  iremos  dando  noticia  das  distintas  actividades

realiadas ao longo do curso, con aportacións do alumnado,

co  cal  potenciaremos as  Tic.  Este aparecererá na  páxina

web  do  Centro  http://centros.edu.xunta.es/iesxograrafonso

coa colaboración do profesor encargado desta sección.

 OUTRAS ACTIVIDADES.-

1.Celebración do SAMAÏN con diversas actividades

manualidades  de  outono,  tallado  de  cabazas,  lecturas  de

medo, contos de medo...

http://centros.edu.xunta.es/iesxograrafonso


2.  Participación  no  XX   Correlingua no  mes  de

maio.  A  actividade  está  aberta  a  todos  os  alumnos  e

alumnas  de  primeiro  e  segundo  de  ESO.O  número  de

participante será dunhas 120 alumnos e alumnas,   e seis

profesores  e  profesoras  dos  diferentes  departamentos  que

colaboran: Lingua Galega e Literatura,  Lingua Castelá e

Literatura, Plástica e visual, Ciencias Naturais, Educación

Física.

 

3.-Xunto  co  Seminario  de  Lingua  Galega  e

Literatura  e  todos  os  demais  seminarios  que  estean

dispostos a colaborar, celebración da “Semana das Letras

Galegas”  adicada  a  Ricardo  Carballo  Calero   con

diferentes  actividades:  exposicións,   recital  poético,

conferencias,...

4.-  Un  ano  máis    seguiremos  coa  actividade  de

Rutas Literarias do Museo Provincial de Lugo que tanto

éxito  tivo  os  anos  anteriores.  No  presente  curso

escolar:2019-2020  faremos   a actividade cos alumnos e

alumnas de  segundo de ESO.

Todos os participantes teñen que ler o libro Contos

do museo  .  Logo,  os alumnos e alumnas de segundo de

ESO, uns 60  alumnos e alumnas van ao museo facer esta

actividade das rutas literarias do museo de Lugo, na que fan

unha visita ao museo dun xeito lúdico e moi entretido. 

5.- Roteiros literarios: En colaboración co 

Departamento de Lingua e Literatura Galega, proponse a 

elaboración de material  didáctico e realización de roteiros 

literarios dirixidos aos diferentes niveis educativos e de 

acordo co seu curriculum, coa finalidade de que perciban a 



realidade cultural propia do noso país:

-1º ESO:”Casa-museo Manuel María”na provincia 

de Lugo

2º ESO:Rutas Literarias do Museo Provincial de 

Lugp.

3º ESO: Roteiro literartio ·Celanova. Curros, Celso 

EmilioFerreiro.

4º ESO:  Roteiro literario “Fiz Vergara Vilariño” 

centrado na nosa bisbarra, no concello de Samos.

1º Bac e 2º de  Bac.: Viaxe para ver o Cancioneiro 

da Ajuda e visita ao Museo do Pobo Galego en Santiago.

 

6  . -Outras actividades CONMEMORATIVAS de 

datas sinaladas no calendario escolar que contribúan aos 

fins sinalados no proxecto de potenciación da lingua galega,

como poden ser: Entroido, Nadal,  Día da Paz, Día da 

Poesía, Día da Ciencia, Día contra a violencia de xénero,etc

Despois  do  exposto  ate  o  momento  vemos  que  a

implicación  do  alumnado  é  total,  xa  que  hai  actividades

destinadas para todos e cada un dos alumnos e alumnas do

centro de esnsino.Asemade, por parte do profesorado temos

garantizada a participación da maioría.  Así,  ademais dos

membros  do  EDLG,  participan  o  Seminario  de  Lingua  e

Literatura  Galega,  seminario  de  Lingua  e  Literatura

Castelá,  Seminario de Xeografía e Historia,  Seminario de

Educación Plástica e Visual, Seminario de Educación Física

e  Seminario  de  Ciencias  Naturais.  Outros  seminarios

colaboran  puntualmente  en  diferentes  actividades,  aínda

que non se implican activamente.



VII.-Avaliación:

A  avaliación  dos  resultados  obtidos  farase  desde

dúas liñas de actuación:

1.-Celebración de reunións periódicas dos membros

do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, onde se fará

unha  valoración  de  conxunto  e  tamén  unha  valoración

individual  e  específica  de  cada  unha  das  liñas

seguidas.Neste  apartado  seremos  receptivos  a  todas  as

aportacións  de calquera colaborador ou observador  que

resulten positivas.

2.-Elaboración dunha memoria final  ao remate do

curso  onde  se  recollan  os  resultados  obtidos  segundo  o

devir temporal.  Nesta memoria analizanse cada unha das

actividades  polo  miúdo,  destacando  os  obxectivos

cumpridos  en  cada unha delas  e  sacando as  conclusións

inmediatas para melloralas. Intentaremos en todo momento

ser críticos con nós  mesmos para así ter unha visión global

na actividade normalizadora do centro.



Visto e prace

José Manuel Valcarce López M.ª Xosé López Castro

O DIRECTOR DO CENTRO.            COORDINADORA DO EDL.
                 



Sarria,    27   de

setembro de 2019
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