
PROGRAMACIÓN DO EQUIPO DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN  

DA LINGUA GALEGA 

CRA RAÍÑA ARAGONTA. CURSO 2021/2022 

INTRODUCCIÓN: 

O equipo de normalización e dinamización  da lingua galega estará  formado ó 

longo deste curso polos seguintes membros, tal e como se estableceu no 

claustro celebrado o día 3 de setembro no centro educativo: 

- Álvarez Pérez, Silvia. 

- Fernández González, Lorena (coordinadora) 

- González Rodríguez, Sandra. 

- Pérez Martínez, Ana Belén. 

Este equipo terá en conta o establecido na Lei 3/1983, do 15 de xuño de 

normalización lingüística e no Decreto 79/2010, do 20 de maio para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

OBXECTIVOS: 

- Garantir a adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas 

linguas oficiais de Galicia. 

- Promover unha presenza equitativa das dúas linguas oficiais. 

- Empregar a lingua galega en diferentes contextos comunicativos dun 

xeito natural. 

- Impulsar e incrementar o uso da lingua galega no centro e entre toda a 

comunidade educativa. 

- Valorar positivamente a pluralidade lingüística da nosa contorna, 

eliminando  prexuízos existentes cara a lingua minoritaria. 

- Potenciar intercambios comunicativos e experiencias en lingua galega 

entre os membros da comunidade educativa. 

- Manter informada á comunidade educativa das novidades lexislativas e 

actividades culturais que xurdan desde diferentes organismos. 



- Celebrar as conmemoracións recollidas na orde pola que se establece o 

calendario escolar para o presente curso académico en colaboración cos 

demais equipos constituídos no centro. 

- Fomentar o coñecemento e celebración das festas tradicionais 

populares en Galicia. 

- Promover a adquisición e coñecemento da lingua galega, de forma oral 

e escrita a través de diferentes textos: poemas, adiviñas, contos, 

xornais… 

- Coñecer ó autor/a homenaxeado o día das Letras Galegas e a súa obra 

literaria. 

ACTIVIDADES: 

A continuación propoñemos unha serie de  actividades para celebrar algunhas 

das conmemoracións recollidas na Orde do 19 de maio de 2021 pola que se 

aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 e a través das cales acadar 

os obxectivos propostos, contribuíndo a adquisición das competencias 

establecidas no Decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o 

currículo, especialmente a competencia en comunicación lingüística e a 

competencia cultural e artística. Destacar que para a súa programación tívose 

en conta o proxecto levado a cabo a nivel de centro sobre a temática de viaxar 

polo mundo.  

- Actividades para o primeiro trimestre: 

 Día Internacional das persoas con discapadidade  (3 de 

decembro) e Día da declaración Universal dos dereitos humanos 

(10 de decembro): “Paralimpíadas Aragonta”.  

- Actividades para o segundo trimestre: 

 Día Internacional da Muller (8 de marzo): realización dunha 

videomontaxe baseada na letra da canción “Son muller” de Máis 

Boas cas Patacas.  

 Día de Rosalía de Castro (24 de febreiro): Facerlle chegar as 

titorías diversa información  e actividades para traballar a figura 

da poetisa galega.  

 



- Actividades para o terceiro trimestre: 

 Semana das Letras Galegas (do 18 ao 20 de maio). 

A maiores levaranse a cabo as seguintes actividades anuais: 

 Publicación na páxina web das novidades e actividades culturais 

do concello e da contorna próxima para fomentar o uso do galego. 

 Refraneiro popular de cada mes para traballar nas aulas e 

fomentar a aportación das familias para facer unha recompilación 

de tódolos refráns ao final de curso.  

 Elaboración da revista Badaladas ó final de curso. 

En canto á celebración das festas tradicionais populares en Galicia, como son 

o Samaín, Magosto, Entroido e Maios, colaboraremos cos restantes equipos do 

centro para facer diferentes propostas de actividades para realizar de forma 

voluntaria. 

Ó longo do curso levaranse a cabo as reunións necesarias entre os membros 

do equipo para establecer a forma na que se leven a cabo as actividades 

propostas, en base ao protocolo Covid están reunións serán preferentemente 

vía videoconferencia Webex. 

Destacar a necesaria coordinación e colaboración entre a coordinadora do 

equipo cos coordinadores dos demais equipos cos que conta o centro. 

Ademais poderanse levar a cabo outras actividades que vaian xurdindo ó longo 

do curso derivadas dos intereses e motivacións do alumnado, de 

acontecementos que xurdan na contorna ou de propostas dalgún membro da 

comunidade educativa. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Esta programación establécese para o curso escolar 2021/2022. 

METODOLOXÍA: 

Tendo en conta as características do alumnado de educación infantil, 

presentarase as actividades dun xeito lúdico, partindo dos seus intereses, 

motivacións e coñecementos previos para lograr así unha aprendizaxe 



significativa. Ademais fomentarase a  participación activa do alumnado, xa que 

debe ser o protagonista na construción da súa aprendizaxe, adoptando o 

profesorado o papel de guía, orientándoo e acompañándoo nesa construción. 

RECURSOS: 

Para un axeitado desenvolvemento das actividades contaremos con todos os 

recursos materiais dispoñibles no centro: material funxible, non funxible, 

material tecnolóxico, etc.  

Ademais solicitaremos á Administración Educativa a axuda económica 

destinada todos os anos ós equipos de dinamización da lingua galega para a 

realización de diferentes proxectos e actividades. 

AVALIACIÓN: 

En todo momento levarase a cabo unha avaliación continua que permita 

realizar os cambios necesarios e adaptarse á situación de cada momento.  

A avaliación final que se realizará e se plasmará na memoria do equipo 

permitiranos avaliar os obxectivos acadados e establecer propostas de mellora 

cara ós próximos cursos.  

“PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA EN ESCENARIOS 

DIFERERENTES AO PRESENCIAL” 

No referido á atención educativa do alumnado nos escenarios que impliquen 

unha atención diferente da establecida con carácter xeral para o ensino 

presencial, seguirase o establecido no apartado correspondente da PXA: 

“PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA NOS DIFERENTES 

ESCENARIOS.” 

 


