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Segundo se recolle no artigo 15º do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no 

ensino non universitario de Galicia, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega crearase para 

potenciar o uso da lingua galega no centro e terá un papel fundamental no deseño, posta en 

práctica e revisión dos programas de promoción no centro educativo.  

Os obxectivos e as liñas de actuación que reforzan a dimensión comunicativa do galego recóllense 

no proxecto Lingüístico de Centro para o ano 2018-19. 

 

1   XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 

a   Situación sociolingüística do centro  

O alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol é moi heteroxéneo en canto á idade, extracción 

social, situación laboral, profesional e académica. En relación coa lingua tamén se comporta dunha 

maneira moi irregular, se ben hai un grupo de xente que a emprega sen ningún tipo de prexuízo, 

de maneira espontánea, aínda hai moita  que non ve a necesidade de usala e mesmo sente que a 

están forzando a empregar, polo tanto sente un rexeitamento cara a ela. De aí que debamos 

traballar  para acabar cos prexuízos lingüísticos que conviven en Ferrol en xeral e na Escola en 

particular. 

A realidade sociolingüística da que partimos é a seguinte:  

 - O castelán, comparando co galego, resulta para a maioría moito máis fácil, sobre todo na 

súa forma escrita.   

 - Por idades é o colectivo dos máis novos (17 a 35 anos) os que presentan un maior 

dominio do galego escrito, como contrariamente ao que sinalan sobre o coñecemento falado ou 

lido.  

 - O colectivo entre 43 e 60 anos son os que tiveron unha educación co maior dominio oral 

do galego. Mentres que os máis mozos criáronse na súa maioría en castelán, este convértese na 

lingua dominante da oralidade 

 Ante este panorama, cómpre potenciar o uso do galego na Escola Oficial de Idiomas de 

Ferrol. É necesario que e os membros da comunidade escolar  utilicen con naturalidade o idioma e 

así se sintan cada vez máis cómodos e competentes en lingua galega. Queremos fomentar o 
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interese polo coñecemento e emprego da lingua como ferramenta espontánea e necesaria de 

comunicación. 

No curso 2011-12 naceu o proxecto lingüístico “As andainas da EOI de Ferrol” cunha estupenda 

acollida por parte de toda a comunidade educativa que fixo que se dinamizaran no centro 

actividades relacionadas coa nosa lingua. O proxecto naceu co fin de mostrar a paisaxe galega, 

dar a coñecer a cultura e a literatura e concienciar que o idioma é útil e a cultura galega é un 

compendio de sabedoría que todos deberían coñecer. De aí que nas andainas fagamos rutas para 

coñecer lugares que merecen un recoñecemento especial pola súa paisaxe, pola súa tradición e 

porque hai que manter uns hábitos saudables. Deste xeito o proxecto do EDL do curso 2018/19 

está ligado ao proxecto que se leva a cabo na escola Erasmus+ PHIL (promover a saúde e 

mellorar as linguas) Tentamos buscar rutas que leven o engadido da saúde de forma atractiva, así 

relacionamos o poder curativo do iodo das augas de mar aberto coa ruta de Meirás e a praia da 

Frouxeira, o poder curativo das pedras coa ruta por Muxía, as nove ondas da Lanzada ou as augas 

termais da zona fronteiriza con Portugal. Lugares con lenda, paisaxe e atractivos varios que 

axuden ao intercambio lingüístico. 

 Vemos que facilitar un espazo onde se fale galego (“condición para participar nas andainas”) é 

fundamental para que as persoas participantes o usen con toda a naturalidade e se atrevan a 

facelo. Ao mesmo tempo, crear estes espazos de intercambio lingüístico na natureza e asocialo a 

andainas tamén é unha maneira de fomentar os hábitos de vida saudables, favorecendo 

actividades ao aire libre que impliquen a realización de exercicio físico. As experiencias dos anos 

anteriores e as avaliacións recibidas por parte dos participantes demostran que, ademais da 

achega cultural e lingüística, valoran moi positivamente a realización das camiñadas. Por iso 

pensamos que estes poxectos están intrinsecamente ligados, pois o que se pretende é promover a 

saúde e mellorar a lingua. 

Neste curso 2018-2019 volvemos contar coa implicación do claustro no proxecto o cal vai  

dinamizar moito as actividades do EDL e continuaremos coa colaboración coa EOI da Coruña para 

levar a cabo o concurso de curtametraxes CinEOI. 

Os integrandes do EDL neste curso son os seguintes: 

Luísa Mª Dopico Rey, coordinadora do equipo 

Charo Hermo Fuciños, dpto. de inglés 

Julie Guravich, dpto. de inglés 
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Kerry Ann Mackevitt, dpto. de inglés 

Cani Oubiña, dpto. de Alemán 

Carmen Bellas, persoal non docente 

Begoña Veiga, alumna de inglés 

 

b   As Escolas Oficiais de Idiomas 

É necesario que o alumnado da escola se sinta atraído e identificado co proxecto para que 

dediquen parte do seu tempo a relacionarse en galego cando nas súas aulas o fan na lingua de 

estudo. Ademais de festexar un magosto, cantar panxoliñas ou celebrar o Día das Letras Galegas 

para fomentar o coñecemento da herdanza cultural, é preciso realizar outras actividades para 

demostrar que o uso do galego debe ser algo habitual e espontáneo, asociado a calquera 

actividade da vida diaria e a calquera recurso, incluídos os tecnolóxicos. O alumnado ten que ser 

consciente de que se pode usar a lingua galega en diferentes contextos da vida diaria e non só en 

datas sinaladas. 

 Para iso é necesario crear espazos de conversa en galego. A creación destes espazos comúns de 

uso normalizado da nosa lingua é especialmente importante neste centro xa que, ao ser unha 

Escola de Idiomas, a lingua de comunicación na aula é a que se estuda (alemán, francés, galego, 

inglés, italiano e portugués). O galego só se usa como lingua vehicular de aula nas clases de 

galego.  O obxectivo final é normalizar a lingua galega no noso centro creando actividades diversas 

que faciliten este uso oral fóra da aula, de aí que un dos obxectivos deste proxecto sexa abrir a 

escola á sociedade. 

A EOI de Ferrol, como institución aberta ás distintas culturas e ás súas linguas ten a oportunidade 

de establecer colaboracións con institucións/asociacións da súa contorna e fóra dela, centros de 

ensino, para que entre todos e todas fagamos escoitar nas andainas e actividades esa lingua viva 

que é o galego.  
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c   Obxectivos 

- Obxectivos a curto prazo 

Potenciar o galego oral no noso centro, procurar que a comunidade educativa desenvolva unha 

actitude positiva de cara ao galego identificándoo  como unha lingua plenamente axeitada ás 

novas tecnoloxías, a unha vida activa e moderna. Para acadar isto, os obxectivos que propoñemos 

son:   

● Promover actividades extraescolares que permitan á escola estar aberta á sociedade. 

● Colaborar toda a comunidade educativa no PLC do Equipo de Dinamización Lingüística. 

● Crear un clima de boa convivencia no centro tal e como se establece no PXA. 

● Promover estratexias para mellorar o noso estilo de vida. 

● Colaborar con institucións e asociacións non só da contorna, senón tamén de toda a 

xeografía galega: Club de montaña de Ferrol, Protección Civil, concellos … 

● Colaborar con outros centros educativos no deseño e planificación lingüística de 

actividades (IES de Mugardos, EOI da Coruña,) 

● Fomentar o uso das novas tecnoloxías. 

● Difundir e promover o proxecto a través da prensa local e da radio. 

 

- Obxectivos a longo prazo 

● Potenciar o galego oral como lingua habitual no noso centro e fóra del. 

● Favorecer a relación da lingua galega coas tecnoloxías da información e comunicación.  

● Favorecer o uso do galego oral en situacións cotiáns que promovan hábitos de vida saudables. 
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2   DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO 

As andainas da EOI de Ferrol  

Este proxecto quere darlle unha dimensión participativa a toda a comunidade educativa realizando 

diversas andainas pola nosa xeografía nas que a lingua de comunicación será única e 

exclusivamente o galego. Todos/as os/as participantes adquiren e aceptan ese compromiso no 

momento de rexistrárense para realizar a actividade. Os lugares onde se realizarán as andainas 

son seleccionados previamente por un grupo de alumnado e profesorado e persoal non docente, 

atendendo a varios criterios: interese (riqueza  natural, paisaxística), relación con algún dos libros 

seleccionados para o Club de lectura de galego, dificultade (baixa ou media para abrir a 

participación ao maior número de interesados) e recursos humanos e materiais para levalas a 

cabo. Ademais a EOI de Ferrol está especialmente sensibilizada coa promoción dos hábitos de 

vida saudables. Os beneficios de camiñar habitualmente son innegables e están totalmente 

demostrados. ‘As Andainas’ supoñen polo tanto a nosa achega ao fomento de hábitos saudables e 

á difusión dos beneficios de camiñar. Ao mesmo tempo supoñen unha oportunidade de contacto e 

colaboración con outras institucións e asociacións. O Club de montaña de Ferrol colabora 

connosco cando precisamos ter coñecemento dalgunha ruta en concreto; tamén nos poñemos en 

contacto cos distintos concellos polos que transcorren as nosas andainas para informarnos dos 

lugares que imos visitar e avisar que imos ocupar espazos  e con Protección civil cando temos que 

facer uso das estradas para camiñar. 

A colaboración coa EOI da Coruña comezou no curso 2015/16. Queremos crear un fío de unión 

para chegar a elaborar produtos de calidade a través da lingua galega. Esta colaboración pretende 

que o alumnado de Ferrol que precise axuda pode contactar co da Coruña á hora de buscar ideas, 

actores… e, por outro lado, que o noso alumnado poida prestarlle a súa axuda cando sexa 

necesario. Trátase de implicar o alumnado da escola na elaboración de curtametraxes, con todo o 

que iso implica, dende a elaboración dun proxecto, ambientación, música,… iso si, a lingua 

vehicular debe ser o galego. Con iso pretendemos normalizar o idioma, o galego é válido para 

todo.  

As andainas, actividade especialmente relevante neste proxecto, documéntanse mediante 

reportaxes fotográficas realizadas polos participantes, gravacións e reportaxes que logo servirán 

para expoñer na escola, no blog ou no facebook ( algúns dos documentos gráficos tamén poden 

usarse para contribuír no concurso de curtametraxes) Nestes espazos, aos que se accede 

facilmente a través da páxina web da nosa escola, é onde queda visible a progresión do proxecto, 



                                                                                                                          

 
 
                                        

8 
 

pois, como vén sendo habitual desde cursos pasados, a través do noso blog: 

https://andainasdoedl.wordpress.com e do facebook informamos constantemente de todo o 

relacionado co proxecto. 

 

Contidos e metodoloxía 

Os contidos do proxecto inclúen: 

- Realización de andainas  

- Celebración de festividades 

- Participación no concurso de curtametraxes organizado pola EOI da Coruña 

- Creación de artigos, comentarios, achegas ao blog e Facebook 

- Realización de fotografías, entrevistas, charlas  

- Gravación de vídeos e programas de radio 

A metodoloxía será comunicativa, favorecendo e dinamizando en todo momento o uso do galego 

como lingua vehicular, con carácter normalizador, sen ningún tipo de imposición, intentando que os 

participantes vexan a necesidade de usar o galego, decidan utilizalo libremente e sen prexuízos e 

o asocien a actividades da vida cotiá e das novas tecnoloxías. Tamén se tentará buscar a 

participación e implicación non só do profesorado senón tamén do resto da comunidade educativa 

nos distintos estadios do proxecto, dende o deseño de actividades ata a creacións, realización de 

materiais, toma de decisións, etc. e teranse en conta as  súas suxestións, comentarios e achegas. 

Todo isto levará indubidablemente a un proxecto colaborativo onde o labor de todos os 

participantes fai posible que se poida levar a cabo con éxito. 

Nas andainas pode participar toda a comunidade escolar e a súas familias e desenvolveranse en 

galego. Celebraranse en quenda de mañá ou de tarde ou o día enteiro. Como son actividades 

extraescolares, para non interromper constantemente os períodos lectivos, poderán ser en sábado 

ou domingo, dependendo do destino. A convocatoria das andainas e das diferentes actividades 

publicaranse con antelación no taboleiro do EDL e en lugares visibles da EOI así como no blog 

onde se teñen que inscribir  e no facebook (sempre moi activo grazas aos comentarios dos 

participantes). Na radio tamén se anunciará con tempo suficiente e falarase da ruta, paisaxe, 

atractivo cultural …O feito de ter obriga de rexistrase a través do blog, ademais de fomentar o uso 

das TIC, favorece a creación dunha rede de contactos que se usa para a difusión do proxecto. 

https://andainasdoedl.wordpress.com/
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As andainas recolleranse en formato de fotografía e vídeo, documentando a ruta/actividade e 

entrevistando aos participantes. Esta documentación vai facilitar a avaliación final do proxecto.  

A persoa responsable do EDL é a encargada de enviar a información ao profesorado da Escola 

mediante correos electrónicos e este  informará na aula das andainas ou reenviará a información a 

través dos contactos do seu alumnado ou das súas aulas virtuais.. Posteriormente todo alumnado 

interesado poderá inscribirse no blog para participar e tamén inscribir aos seus familiares que 

queiran participar, xa que esta actividade está aberta ás familias. Algúns dos asistentes irán 

provistos de cámaras para facer a oportuna reportaxe fotográfica ou de vídeo que colgaremos no 

blog. Como se pode observar, as novas tecnoloxías están presentes en todo momento. 

Unha vez elaborados e editados os vídeos con todo material recompilado nas andainas, a cafetería 

da escola, que é un espazo importante de intercambio oral na nosa EOI, é o lugar de  emisión dos 

vídeos ademais do blog. 

Todas as outras actividades propostas neste proxecto realizaranse en distintos espazos da EOI de 

Ferrol en horario lectivo. As que se realicen durante as ‘Xornadas Culturais’ tamén están abertas 

ás familias. O resto das actividades están planificadas para a participación da comunidade 

educativa. 

 

Temas e temporalización 

Setembro: difusión do proxecto. 

O EDL e o profesorado involucrado no proxecto  serán os encargados de dar a maior difusión 

posible ao proxecto e de conseguir compromiso de participación por parte do alumnado para 

realizar as diferentes actividades. 

Outubro: 1ª andaina: Meirás - Pico da Vela- faro da Frouxeira. Ruta especialmente atractiva pola 

súa paisaxe, os cantís e as praias de Meirás e da Frouxeira. Praias de mar aberto que ofrecen o 

seu iodo para sandar certas afeccións respiratorias e reumáticas. 

Novembro: celebración do Magosto o día 14 na EOI en colaboración co departamento de galego. 

Asamos castañas, contamos contos e facemos xogos populares nos que a castaña é o fío 

condutor. 
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Decembro: celebración do Nadal cantando panxoliñas na festa que se realizará na cafetería en 

colaboración co departamento de galego. Haberá como todos os anos un concurso de  tarxetas  de 

Nadal e de sobremesas coa posterior degustación mentres cantamos panxoliñas.  

2ª andaina: A pedra de abalar en Muxía. É de todos recoñecido o poder curativo de certas pedras, 

entre eles a pedra dos cadrís que se atopa preto da pedra de abalar. 

Xaneiro: fomentarase entre o alumnado a achega de escritos sobre as andainas para 

posteriormente ser publicado no blog e na revista da EOI “Diálogo”. 

Marzo: O 28 e o 29 de marzo celébranse as Xornadas Culturais na escola con distintas 

actividades. Nestes momentos estanse realizando contactos para invitar a unha persoa relevante 

da cultura galega, que aínda está sen confirmar.  

3ª andaina: ruta pola Lanzada. As nove ondas da Lanzada teñen unha especial simboloxía para as 

mulleres. Visitaremos a praia e faremos unha camiñada por espazos atractivos: San Vicente do 

mar, O Grove, Pedras negras ... 

Maio: celebración do Día das Letras  Galegas cunha exposición e conferencia sobre a vida e obra 

de Antón fraguas. 

 4ª andaina: as augas termais como fonte de saúde. Como ben sendo habitual, na última andaina 

do curso sempre queremos gozala un pouco máis, así facemos unha saída de fin de semana. 

Contamos coa colaboración do departamento de portugués e integramos as caldas ou augas 

quentes galegas e portuguesas. Ourense e norte de Portugal contan cunha beleza paisaxística e 

termas que imos descubrir. 

Xuño: clausura das andainas con exposicións fotográficas. 

De outubro a xuño: exposición fotográficas no corredor da escola, no apartado que o EDL ten 

para tal efecto. Achegas no facebook e no blog. 

 

3  UTILIZACIÓN DOS RECURSOS EXISTENTES NO CENTRO 

● Cámara de vídeo para a gravación. Explicación do funcionamento nas aulas para logo 

empregar nas andainas. 

● Gravadoras para os programas de radio. As entrevistas poden facerse nas aulas ou mesmo na 

ruta para logo facer o programa de radio. 
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● Salón de actos e biblioteca para algunhas das actividades como charlas, mesas redondas, por 

exemplo, nas xornadas culturais ou na celebración do Días das Letras Galegas. 

● Cafetería equipada de TV para as emisións dos nosos documentais. 

● Lectores USB para almacenar os materiais elaborados.  

● Páxina web do centro: www.eoiferrol.org, o facebook e o blog  do EDL: 

https://andainasdoedl.wordpress.com/  

 

4   COLABORACIÓN CON INSTITUCIÓNS DA CONTORNA 

Colaboraremos con: 

  - IES Leixa: o alumnado e profesorado dos  departamentos de Artes gráficas e Deseño deste 

centro colaboran habitualmente coa nosa escola no deseño e maquetación de material gráfico 

(revista escolar “Diálogo”, carteis, pósters, programas,...).  

- IES de Mugardos, centro de ensino que vai participar proxecto. 

- EOI da Coruña no concurso de curtametraxes. 

- Club de Montaña de Ferrol para preparar as rutas, sempre que sexa necesario. 

- Protección Civil dos concellos polos que debemos pasar. 

- Diversos concellos polos que pasa a nosa ruta. 

- Radio filispim 93.9 FM 

 

5   PLAN DE AVALIACIÓN 

Avaliación do Proxecto 

Avaliaremos o PLC a través de procedementos formais: 

- Nas reunións do equipo de EDL, nas que se revisan a consecución dos obxectivos. 

- Cunha memoria final na que se fai unha avaliación xeral do proxecto 

- Cunha enquisa no propio blog no que os participantes valoran o proxecto e tamén poden 

facer unha valoración do equipo. 

Mediante procedementos informais: 

- A través do número de participación nas andainas e nas actividades realizadas e do nivel de 

colaboración coas institucións da contorna. 

http://www.eoiferrol.org/
https://andainasdoedl.wordpress.com/
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- A través das visitas, comentarios e suxestións  de toda a comunidade ao blog e facebook do 

EDL. 

- A través da audiencia do programa de radio. 

 

Avaliación do equipo 

Por parte dos participantes nas andainas, cunha enquisa no propio blog. 

Por parte dos propio equipo, nas preceptivas reunións, valorando o traballo realizado. 

 

6   NECESIDADES DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

Para a optimización de uso das novas tecnoloxías existentes no centro o profesorado terá titoriais 

audiovisuais para o manexo de ferramentas TIC co  fin de elaborar actividades sobre este proxecto e 

axudar o alumnado a elaborar o seu propio material.  

 

7 MEDIDAS PARA A DIFUSIÓN DO PROXECTO ENTRE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR 

O equipo de dinamización no mes de outubro fará unha ampla difusión do proxecto no centro: 

- información no claustro de inicio de curso. 

- reunións co profesorado involucrado no proxecto para planificar as actividades. 

- información a toda a comunidade educativa mediante correos electrónicos. 

- difusión mediante carteis  

- información no espazo virtual,no facebook e  no blog do edl:https://andainasdoedl.wordpress.com/ 

- difusión do proxecto na prensa e na radio. 

- información nas clases por parte do profesorado da escola 

 

No primeiro claustro do curso 2017/18, que se celebrou en setembro, a coordinadora do EDL 

informou a todo o claustro do proxecto e animou ao profesorado a tomar parte activa na iniciativa. 

Este curso conta coa novidade de apoiar e colaborar co proxecto Erasmus+ PHIL (promover a 

saúde e mellorar as linguas) Dada a boa acollida que tivo estes cursos pasados tamén neste curso 

https://andainasdoedl.wordpress.com/
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se comprometeron a ser partícipes no proxecto, facendo suxestións, animando o seu alumnado, 

participando con grupos de alumnos e auxiliares de conversa ou coas súas familias. 

 

8   CONCLUSIÓN 

Con este PLC a Escola Oficial de Idiomas de Ferrol quere seguir dándolle un pulo ao uso do 

galego oral na nosa comunidade escolar. Farémolo afondando nunha dimensión comunicativa en 

relación a contextos vivos, actuais, relacionados con hábitos saudables e coas TICS. Pretendemos 

desbotar prexuízos, para que o galego non sexa unha lingua de uso litúrxico na nosa escola, senón 

o que realmente é: unha lingua viva.  

 

 

 

 

 

Luísa Mª Dopico Rey    

                    

       Coordinadora do Equipo de dinamización lingüística         


