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1. ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO. 

a. Contorno sociolingüístico do Centro.

Atopámonos nunha zona pobre  do  interior de  Galiza  cun alto 
índice  de  persoas  que  emigraron  a  América,  concretamente  a 
Panamá. Moitos dos pais e nais  do noso alumnado naceron e 
criáronse no estranxeiro, onde o único galego que escoitaban era 
na casa, polo que é xente que está acostumada a falar sempre en 
castelán. Nos últimos anos notamos que temos un número alto de 
alumnado  fillos  e  fillas  de  emigrantes  retornados que  veñen 
afeitos a falar e escoitar en castelán. A pesar de que a maioría 
destes emigrantes non usan con frecuencia o galego,  si  que o 
entenden  perfectamente.  Os  problemas  de  adaptación que 
presentan estes alumnos non son debidos ao idioma, senón que 
na  maioría  das  veces  veñen  provocados  pola  súa  tardía 
incorporación ao curso, xa que os seus períodos de vacacións 
defiren dos nosos.

O resto do alumnado fala e entende perfectamente o galego, 
sendo este a súa primeira lingua. 

b. Situación do profesorado.

Este ano contamos co seguinte profesorado:
• 5 mestres definitivos (E. Infantil,  E.  Física, L.  Inglesa, E. 

Musical, e E. Primaria).
• Un Orientador itinerante 2 días á semana.
• Unha mestra de Audición e Linguaxe 3 días á semana.
• 1 mestre de E. Relixiosa 2 días á semana.

O  Equipo  de  Normalización  e  Dinamización  Lingüística  está 
formado por todos os mestres e mestras que imparten ensino no 
Centro, sendo a Coordinadora a directora por ser un Centro de 
menos de 6 unidades.

Este  ano  fixemos  o  proxecto  lingüístico  que  está  incluído  na 
Programación Xeral Anual de actividades que foi aprobado polo 
Claustro de mestres e polo Consello Escolar.

Todo o profesorado emprega a lingua galega nas súas relacións 
cos  pais  e  nais,  alumnado,  entre  profesorado  e  con  todas  as 
persoas pertencentes á comunidade educativa.
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c. Situación do alumnado.

O alumnado con relación ao colexio está  ben motivado, ten un 
nivel  alto  de  asistencia  e  boas  relacións  entre  eles  e  co 
profesorado. 

Como  é  unha  zona  de  moita  emigración,  repercute  en  que  a 
matrícula  teña  que  estar  aberta  todo  o  ano  xa  que  hai  moita 
variación  de  alumnos.  Temos  un  alto  número  de  alumnos  e 
alumnas  procedentes  do  estranxeiro,  fillos  de  emigrantes  que 
aínda lles falta soltura para expresarse en galego. Absolutamente 
todos  o  entenden  perfectamente.  Procuramos  que  todo  o 
alumnado participe  activamente nas  actividades  lingüísticas 
que  desenvolvemos  no  Centro.  Hai  que  ter  en  conta  que  as 
relacións lingüísticas fóra do entorno escolar son mínimas por non 
ter outros nenos nos seu pobo cos que xogar e divertirse.

Atopámonos nun Centro rural galego de interior, o que implica que 
a  matrícula  sexa  baixa.  Este  ano  contamos  con  46  alumnos 
matriculados.

d. Situación lingüística do centro.

Dende  o  Equipo  de  Normalización  e  Dinamización  Lingüística 
vélase  polo  cumprimento  da  normativa  vixente  na  actualidade 
sobre o uso do galego.

Este curso elaboramos o proxecto lingüístico, tendo en conta o 
que se recolle no decreto 124/2007 do 28 de xuño, e nel faremos 
constar os seguintes aspectos:

• En Educación Infantil todos os materiais empregados están 
en lingua galega agás lingua inglesa.

• En Primeiro Ciclo están todas as áreas en galego agás L. 
Inglesa.

• En Segundo Ciclo están todas as áreas en galego agás L. 
Inglesa.

• En Terceiro Ciclo están todas as áreas en galego agás L. 
Inglesa.

En función do establecido na Lei de Normalización lingüística e na 
LOE no Título I,  Capítulo II, Artigo 17, Apartado e, cremos que 
precisamos reforzar aínda máis o uso lingüístico do galego.
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2. OBXECTIVOS ADECUADOS A CADA UN DOS CATRO SECTORES 
MENCIONADOS. 

a. Contorno sociolingüístico do centro.

1. Contribuír ao desenrolo integral do idioma galego.
2. Recuperar a nosa identidade como pobo.
3. Manter os nosos costumes e tradicións.
4. Que os alumnos coñezan mellor o entorno no que viven.
5. Valorar positivamente lendas e contos tradicionais.
6. Coñecer aspectos etnográficos da zona.
7. Recuperar  a  identidade  en  certos  aspectos 

antropolóxicos.

b. Situación do profesorado.

1. Contribuír ao desenrolo integral do idioma galego.
2. Por en funcionamento a Páxina web do Centro, dende a 

que se difundirán todas as novas e temas en galego.
3. Implicar a toda a comunidade na realización do proxecto..
4. Investigar  sobre  o  autor  homenaxeado  nas  letras 

Galegas. 
5. Crear, dentro da web do centro, un espazo de blogueiros 

no que o medio de expresión sexa o galego.
6. Crear e por en práctica varias webquest que o alumnado 

traballará en determinadas datas.

c. Situación do alumnado.

1. Buscar información sobre a literatura popular.
2. Investigar  sobre  o  autor  homenaxeado  nas  letras 

Galegas. 
3. Crear, dentro da web do centro, un espazo de blogueiros 

no que o medio de expresión sexa o galego.
4. Por  en  práctica  varias  webquest  que  o  alumnado 

traballará en determinadas datas.
5. Asistir  a obras de teatro ou proxeccións en galego, de 

xeito que o noso alumnado vexa a importancia da nosa 
lingua fóra do seu contorno.

6. Valorar os nosos costumes e tradicións, usando as novas 
tecnoloxías. (Por medio de webquest)

7. Aproveitar  o  tempo  de  lecer  para  coñecer  a  nosa 
literatura oral e escrita. 

8. Comprender o esforzo dos nosos maiores para manter 
viva a nosa lingua.

9. Manter os nosos costumes e tradicións.
10.Valorar a nosa arte popular.
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d. Situación lingüística do centro.

1. Contribuír ao desenrolo integral do idioma galego.
2. Recuperar a nosa identidade como pobo.
3. Manter os nosos costumes e tradicións.

3. DESCRICIÓN DETALLADA DAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA PARA CADA UN DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS.

Tentaremos abarcar co uso do galego todos os aspectos da vida escolar 
e o ámbito no que se desenvolven os nosos alumnos e alumnas.

Todas  as  actividades  serán  levadas  a  cabo  en  equipo  tendo  como 
finalidade última o emprego satisfactorio e normalizado do galego.

Temos unha relación cos pais e nais de alumnos e demais persoas da 
comunidade  educativa  moi  estreita.  Así,  varias  das  actividades  que 
realizaremos,  como  o  festival  de  Nadal,  O  Entroido,  A  Semana  das 
Letras Galegas, o xornal escolar... están enfocadas tamén para eles, de 
xeito que se fomenta a participación dos pai se nais, avós e avoas, e 
persoas próximas  ao entorno do alumno.

Mediante  estás  actividades  motivadoras buscamos,  ademais  do 
divertimento para todos, un medio para fomentar o uso da nosa lingua, 
o amor por ela, e que os nosos costumes, tradicións, cantigas, oficios, ... 
se manteñan ao longo do tempo e sexan coñecidos por todos.

Perseguimos que a nosa lingua, tradicións, costumes,  cantigas, oficios, 
non se perdan co paso do tempo, e sobre todo, que os nosos alumnos 
se sintan identificados coa nosa lingua e comprendan a súa importancia 
e a empreguen en todo momento, tanto nos momentos de traballo coma 
nos de lecer.

Moitos dos obxectivos propostos se traballan en varias actividades, 
polo  que describimos as actividades  e  indicamos os  obxectivos 
que máis se traballan dos propostos, a pesar de que se conseguen 
moitos máis dos que deseñamos:

1. Empregaremos o galego en todos os documentos e escritos de 
relación coas familias e o entorno social. Obxectivos (a1, d1, b1)

2. Facer  en  galego  toda  a  documentación  administrativa  e 
pedagóxica. Obxectivos (a1,b1, d1)

3. Ter  en  galego  os  cuños  empregados  na  vida  administrativa. 
Obxectivos (a1, d1, b1)
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4. Emprego do galego, por parte do profesorado, nas conversas que 
mantemos  coas  familias,  co  alumado  e  co  persoal  docente. 
Obxectivos (a1, b1, b3, d1)

5. Todos los carteis, avisos, informas,... que figuren no centro serán 
confeccionados en galego. Obxectivos (a1, b1, b3, d1)

6. Usar  o  galego  en  todos  os  actos  que  organiza  o  centro. 
Obxectivos (a1, b1, b3, d1)

7. Ao  longo do curso elaboraremos, en todos os Ciclos, diversos 
cartaces conmemorativos coa seguinte temática, e por suposto, 
escritos en galego:

• O magosto.
• As estacións.
• A Constitución.
• Nadal.
• Día da Paz.
• Entroido.
• Muller traballadora.
• Semana da Prensa.
• Autor homenaxeado nas Letras Galegas.
• Día da árbore.
• ... e outros que poidan xurdir ao longo do curso.

Obxectivos (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, b7  c1, c2, c7, c11, d1, 
d2, d3)

8. Crear a web do centro usando como lingua vehicular o galego. A 
web  farémola  en  Drupal  para  que  así  se  implique  a  toda  a 
comunidade educativa na introdución de contidos na mesma.
Obxectivos (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, b2, b3, b4, b5, c1, c3, 
c6, d1, d2, d3 )

9. Actualizaremos a web ao longo do curso con contidos referentes 
ás  diversas  actividades  realizadas  no  centro  que  están 
programadas neste proxecto. Entre outros, contidos de carácter 
etnográfico, popular, costumes e tradicións das xentes do noso 
entorno. Obxectivos (a1, b1, b5, d1)

10. Velar porque todas as entradas que se fagan na web sexan feitas 
en lingua galega. Obxectivos (a1, b1, d1)

11. Deseñaremos  e  elaboraremos,  cando  menos,  dúas  webquest 
que os nosos alumnos deberán traballar. Como as colgaremos na 
nosa páxina web, servirán para que alumnos de outros Centros 
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as traballen. Unha farémola sobre o entroido en Galiza e a outra 
sobre a vida e obra do escritor que sexa homenaxeado nas Letras 
Galegas. Obxectivos (a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, b3, b4 b6, c1,c2, 
c4, c6,c8,c9, c10, d1, d2, d3)

12. Abrir  na web varios  Blog de aula,  Ciclo  ou Cole,  nos que os 
alumnos  irán  colgando  as  súas  creacións  literarias  en  galego. 
Toda  a  comunidade  poderá  realizar  comentarios  aos  post 
colgados polos alumnos.  Obxectivos (a2, a3, a4, a5, a6, a7 b1, 
b3, b4, b6, c1,c2, c4, c6,c8,c9, c10 d1, d2, d3)

13. Elaboración de  disfraces para profesorado e alumnado, todo o 
colexio irá disfrazado do mesmo xeito.  O disfrace decidirémolo 
máis adiante.  O venres anterior  ao entroido faremos un desfile 
polos arredores do Centro e a el  estarán convidados todos os 
membros  da  comunidade  educativa.  Ao  final  haberá  unha 
“chocolatada” gratuíta para todos.  Obxectivos (a2, a3, a4, a5, 
a6, b1, b3, b6, c1,c2, c4, c6,c8,c9, d1, d2, d3)

14. Poñer  ao  alumnado  en  contacto  coa  realidade  actual  do  país 
mediante  a  realización  de  visitas  de  carácter  didáctico. 
Dependendo do presuposto que teñamos, serán realizadas estas 
visitas: Allariz, Lodoselo, Granxa Pazo de  Fontefiz... Obxectivos 
(a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, b3, c8,c9, c10, d1, d2, d3)

15. Elaboraremos varias unidades didácticas, cos seus respectivos 
libros do alumno e cos que traballaremos, en todos os ciclos, os 
seguintes temas:

a. O magosto.
b. A Constitución e o Estatuto.
c. O entroido.
d. Día da muller traballadora.
e. As Letras Galegas. 

Obxectivos (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, b4, b7, b8,  c1, 
c2, c7, c11, d1, d2, d3)

16. Festival  de  Nadal.   Nas  vésperas  das  vacacións  de  Nadal 
faremos  un  pequeno  festival  con  obras  de  teatro,  cancións, 
poemas, panxoliñas,.... no que se fomentará de forma activa a 
oralidade do galego.  Obxectivos (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, 
b4, b7, c1, c7, c11, d1, d2, d3)

17. Festival do  Día  das  Letras  Galegas.  Nesta  semana 
realizaremos un festival no centro ao que estará invitada toda a 
comunidade educativa e os veciños de Boborás. Nel exporemos a 
vida e obra do autor homenaxeado, poemas, contos, obras de 
teatro,  cancións,....  no  que  se  fomentará  de  forma  activa  a 
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oralidade do galego. Obxectivos (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, 
b3, b4, b7, c1, c2, c7,c8, c9, c11, d1, d2, d3)

18. Editar  ao  final  de  curso  un xornal  escolar no  que  quedarán 
reflectidas  todas  as  actividades  realizadas  ao  longo  do  curso 
escolar.  Obxectivos (a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, b3, b4, b7, 
c1, c2, c7, c11, d1, d2, d3)

19. Promover  o  uso  de  programas  de  software  en  galego,  nos 
ordenadores do Centro, tanto nos alumnos como nos profesores. 
Para comezar, instalaremos Open Office en galego en todos os 
ordenadores. Obxectivos (a1, b1, b3, d1) 

20. Compilar outro  material informático que axude aos mestres e 
alumnos a traballar en galego. Obxectivos (a1, b1, b3, d1)

21. Dotar á biblioteca con novos fondos en galego. Obxectivos (a1, 
a4, a5, a6, a7, b1, b7,c1, c2, c7, d1, d2, d3)

22. Dotar a biblioteca de calquera outro fondo que non sexa libro que 
estea configurado en galego. Obxectivos (a1, b1, d1)

23. Dedicar  a  Semana  das  Letras  Galegas  a  promover  o  uso  do 
galego, incidindo nada na lectura en galego no tempo de lecer. 
Obxectivos (a1, b1, c2, c7, d1)

24. Asistencia  a  representacións  teatrais ou  proxeccións  de 
películas en lingua galega. Imos solicitar varias das programadas 
no auditorio de Ourense desde Caixanova e outras que xurdan ao 
longo do curso. Obxectivos (a1, b1, b3, c5, d1)
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4. Temporalización das actividades

Temporalización Actividade Responsables Destinatarios Presuposto

Todo o curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 
20, 21, 22, 24 Profesorado Comunidade 

educativa 100

Magosto 7, 15 Profesorado Alumnado e 
profesorado 25

Nadal Festival Nadal (16)
Profesorado, 
alumnado e pais 
e nais

Comunidade 
educativa 25

1º trimestre

Creación web (8) Profesorado

Comunidade 
educativa e
comunidade 
internauta.

Elaboración UD sobre: (15)
• O Magosto
• Constitución/Estatuto

Profesorado Alumnado do centro
Alumnado galego

100

2º trimestre

Webquest
 “O entroido” (11) Profesorado Alumnado do centro

Alumnado Galego

Elaboración UD sobre: (15)
• Entroido
• Muller traball.

Profesorado Alumnado do centro
Alumnado Galego

Crear Blog de aula (12) Profesorado Alumnado do centro
Alumnado Galego

100

Entroido Elaboración de máscaras, 
disfraces e chocolatada (13) Profesorado

Alumnado e 
profesorado
Comunidade 
educativa

150
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3º trimestre

Webquest
“Letras Galegas” (11) Profesorado Alumnado do centro

Alumnado galego

Elaboración UD sobre: (15)
• Letras galegas Profesorado Alumnado do centro

75

Visita cultural (14) Profesorado Alumnado do centro 300

Letras Galegas Festival Letras Galegas 
(17) (23)

Profesorado, 
alumnado e pais 
e nais

Alumnado e
Comunidade 
educativa

100

Final de curso Xornal escolar (18) Profesorado
Profesorado, 
alumnado e pais e 
nais

150

A parte do presuposto que non cubre o financiamento outorgado pola 
Secretaría  Xeral  de  Política  Lingüística  será  asumido  polos  gastos  de 
funcionamento do Centro. 

Asemade, facemos constar que  nos comprometemos a desenvolver 
as actividades propostas neste proxecto en caso de obter financiamento,  e 
en caso contrario tamén o realizaremos, porque entendemos que o fomento 
do uso do galego debe de sustentarse en principios humanistas onde o que 
prime  sexa  a  persoa  e  non   en  principios  tecnocráticos,  máis  propios  de 
rexímenes  conservadores,  como  se  propón  desde  o  Gabinete  de  Política 
Lingüística.

Boborás a 2 de outubro de 2008

A coordinadora e directora do centro

Asdo: María Sánchez Seco
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