
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO  CURSO 2014-15. 

  

 Precisamos a colaboración de toda a comunidade educativa para 

realizar todas as actuacións e actividades dinamizadoras que terán como 

obxectivo potenciar a lingua galega. Así, para o vindeiro curso 

pretendemos aumentar o número  de actuantes neste proceso 

normalizador.  

 3.1.- Para empezar, temos que aproveitar todos os recursos 

audiovisuais dispoñibles no centro para  difundir a nosa lingua. Por 

exemplo, contamos con fondos audiovisuais que hai que procurar utilizar 

o vindeiro curso  xa que é unha boa maneira de achegarnos ao interese 

actual pola imaxe e polo son. Por poñer un exemplo, contamos cunha 

interesante selección de curtrametraxes, longametraxes, series de 

televisión, documentais…  que poden entreter ao noso alumnado á vez 

que lles esperta o interese polo noso idioma. Neste eido, hai que destacar  

que  neste curso  teremos a sorte de ver no noso Paraninfo, por primeira 

vez despois da súa estrea, o filme galego, A esmorga . Este pase ten 

ademais o interese engadido de que unha alumna do centro participa 

como figurante no filme e xa se sabe que iso achega o idioma a algo que a 

xuventude considera atraente . 

 Asemade, podemos contar cunha serie  de obras de teatro en DVD  

do Centro Dramático Galego, pero máis pedagóxico será aproveitar 

calquera representación teatral que se faga na nosa cidade para que o 

alumnado teña un contacto directo co mundo da interpretación en galego 



e en directo. Ás saídas do centro para este tipo de actividades sempre ten 

moi boa acollida por parte dos alumnos. 

 Seguindo co eido audiovisual, temos que explicar a nosa literatura 

tendo en conta tamén algúns recursos que temos no centro e que  o 

equipo de Dinamización amplía cada ano: fotobiografías sonoras, 

documentais, versións musicais de textos poéticos galegos…. 

 Este ano, dados os axustes económicos, trataremos de facer un 

repaso de todos os recursos dos que dispoñemos para difundilos e darlle 

uso sen esquecer transmitir periodicamente información acerca das 

novidades bibliográficas en galego a alumnos e profesores.  

 3.2..- Organizar exposicións relacionadas coa cultura galega: 

fotografías, viñetas humorísticas, carteis, murais,  etc. Esta actividade 

pode facerse a nivel de aula para adornala. 

 3.3.- Revalorizar o noso patrimonio cultural facendo traballos de 

recollida de refráns, contos, toponimia, alcumes, etc.  

 3.4.- Traballos artísticos con motivo de celebracións determinadas: 

Samaín, Nadal, Magosto, Entroido, Letras Galegas, , etc. 

  3.5..- Adquisición de novos dicionarios de galego para distribuír 

polas aulas, xa que algúns deles están estragados. 

 3.6.- Celebración da Semana polo galego. 

 3.7.- Saídas culturais con itinerarios que valoren a nosa historia e a 

nosa xeografía. 

 3.8.- Colaboración coa páxina web e co facebook do IES Otero 

Pedrayo  desde o E.D.L.G. 

 3.9.- Animar o alumnado a que escoite música galega, dando 

publicidade ás novidades musicais que aparecen no mercado. 



 3.10.- Difusión de páxinas web interesantes en lingua galega ou 

mesmo blogues. 

 3.11.- Fomento do emprego do galego na elaboración dos traballos 

de clase, aínda que sexa para outras materias. 

  3.12.- Achegar un vocabulario de uso común en galego aos alumnos 

de 1º ESO de procedencia estranxeira para que se afagan da maneira máis 

rápida posible aos nosos costumes e ás nosas comidas. 

 3.13.- Queremos que o uso do galego se vexa  reflectido nas novas 

formas de comunicación dixitais ( twitter, facebook…) 

 3.14.- Continuar coa publicación dun novo número da revista 

Rañolas, esta vez máis enfocado ao primeiro ciclo da ESO, sen desprezar a 

colaboración dos maiores. 

 3.15.- Creatividade literaria a través do Concurso Literario  e o 

Certame Cartas de Amor que se celebra todos os anos con moita acollida 

por parte do alumnado. 

 3.16.- Estar en contacto coa Biblioteca para asesorar na compra de 

novos libros en galego tanto de literatura como doutras materias. Isto é 

fundamental para que os rapaces teñan un bo repertorio de libros onde 

escoller un do seu gusto para o proxecto lector. É interesante a compra de 

banda deseñada para que os máis pequenos asocien a lectura a algo 

pracenteiro e non tanto unha obrigación. 

 3.17.- Seguir poñendo en conexión as obras de lectura que teñen 

que ler os nosos alumnos cos autores en carne e óso que pola celebración 

da Semana polo galego sempre se achegan ao noso centro para falar da 

súa obra. 

 3.18.- Facer fincapé na ultilización da lingua galega como lingua de 

relación entre o alumnado nas aulas. Constatamos o paradoxo de que 



algúns alumnos usan o galego no ambiente familiar e de rúa, pero ao 

chegar ao centro cambian ao castelán para falar cos compañeiros. 

Debemos traballar o aspecto do uso do noso idioma dunha forma o máis 

natural posible, sen esas connotacións negativas que arrastra desde o 

pasado. Só así será unha lingua con posiblidades de transmisión 

xeneracional. 

 3.19.- Promoción do idioma galegco a través de todo tipo de 

actividades extraescolares : Asistencia a diversas representacións teatrais 

ademais da MITTEU e de MOTECES, Correlingua, Semana polo Galego, 

rutas etnográficas, Ruta literaria da Esmorga, Día da Poesía, tertulias 

literarias, concertos, actividades musicais varias, viaxe cultural a Braga, 

Itinerario educativo por Parada do Sil, visita ao bosque da Asociación 

Cultural Ecolóxico “Ridimoas”, Ruta Termal do Miño, semana do cine na 

escola, visita aos Castros de San Tomé  e San Cibrán de Lás,  clases sen 

fume, Olimpíada matemática de Galicia, visita a distintas exposicións para 

coñecer a nosa comunidade, Conmemoración da Constitución e do 

Estatuto de Autonomía de Galicia, Día do Libro, Día Mundial do Medio 

Ambiente, Campaña de animación á lectura..  

 

5- TEMPORIZACIÓN 

Durante o mes de setembro mantivemos diversas reunións co equipo 
directivo nas que intercambiamos impresións para mellorar o modelo de 
planificación aprobado. 


