
 

 
 

 

Programa de promoción da lingua galega 

PROXECTO DE FOMENTO DO USO DO GALEGO - CURSO 2020-21 

1. Composición do equipo. 

Os integrantes do equipo durante o presente curso escolar son os seguintes: 

- Representantes do profesorado: Eva María Aguiar Mosteiro, Juan Luis Novo e Nilo 

Jesús García Armas (coordinador). 

- Representante do persoal non docente: Abel R. Sánchez Sánchez. 

- Representante do alumnado: Carlos García López e Icía Díaz Kirk. 

 

2. Estudo sociolingüístico do CMUS Profesional da Coruña. 

Contorno sociolíngüístico do centro. 

O noso centro educativo atópase nun entorno urbano no que a maioría das 

interaccións sociais e familiares prodúcense en castelán, marcando un predominio 

do uso desta lingua sobre o galego, que é claramente minoritario. 

 

Situación do profesorado. 

A pesares dos moitos cambios que cada curso se producen dentro do profesorado 

do centro, a situación lingüística é semellante á anterior. A lingua habitual do 

profesorado é en xeral o castelán, agás algúns profesores que falan en galego. 

 

Situación do alumnado. 

O alumnado do conservatorio é maioritariamente castelán-falante. 

 

Situación lingüística do centro. 

En canto á situación lingüística do centro a presenza da lingua galega na 

documentación administrativa, no rotulado do centro, nas notas informativas dos 

taboleiros, etc. é plena tal e como establece a lexislación vixente. Nas relacións 

informais co alumnado utilízase maioritariamente o castelán, e o número de volumes 

en galego entre o material da biblioteca do centro é moi inferior aos de castelán. 

 

 



 

 
 

3. Obxectivos: 

 3.1. Obxectivos relacionados co contorno sociolíngüístico do centro: 

  3.1.1. Fomentar a colaboración no proceso de dinamización lingüística coas                  

entidades sociais e educativas relacionadas co centro. 

  3.1.2. Concienciar ás familias da importancia da transmisión da lingua 

 propia implicándoas nas actividades do centro. 

  

 3.2. Obxectivos relacionados coa situación do profesorado. 

  3.2.1. Mellorar a competencia lingüística do profesorado. 

  3.2.2. Incentivar un maior emprego do galego como lingua de comunicación 

do profesorado. 

 

 3.3. Obxectivos relacionados coa situación do alumnado. 

  3.3.1. Potenciar o emprego do galego por parte de todo o alumnado do centro 

e mellorar a súa competencia lingüística. 

 

 3.4. Obxectivos relacionados coa situación lingüística do centro. 

  3.4.1. Impulsar un marco común escolar de traballo a favor da lingua galega. 

  3.4.2. Favorecer o uso normal entre toda a comunidade educativa da lingua 

galega como vehículo de comunicación oral e escrita. 

 

4. Propostas de traballo. 

1. Continuar con aquelas actividades de cursos anteriores que consideramos 

que son de interese para a dinamización lingüística do centro, variando ou 

modificando os seus formatos nas que fora preciso para adaptalas o máximo 

posible  ás necesidades do entorno educativo. 

2. Realizar novas actividades que estean dentro das posibilidades tanto 

materiais como de recursos humanos do E.D.L.G. 

3. Participar en todas aquelas actividades que propoña calquera institución 

durante o presente curso académico e que o equipo considere que son 

importantes para fomentar o uso do galego no centro. 

 

 



 

 
 

5. Actividades a desenvolver. 

− Actividades en colaboración con outros centros educativos. 

Non se descartan, pero están pendentes de planificación. 

− A música, en galego. En coordinación con outros conservatorios, propoñer a 

Real Academia Galega unha mellora no acceso a terminoloxía musical en 

galego (todo o curso académico). 

− Concertos. Concerto coas bandas do conservatorio no exterior con repertorio 

de música galega no mes de maio próximo o día das Letras Galegas 

− Conferencias. A proposta dunha conferencia no 1º trimestre da relación de 

Emilia Pardo Bazán coa música galega polo centenario do seu falecemento. 

Outra conferencia sobre Canuto Berea Rodríguez e a actividade musical 

herculina a finais do século XIX, a conexión Galicia-música-ferrocarril. 

− Edicións. Posibilidade de darlle Continuidade a edición e publicación da 

revista Alalá Nº 11 (terceiro trimestre). Ainda que este ano pode pasar a 

soporte dixital. 

− Letras galegas 2021. Elaborar un cartel sobre o/a escritor-ra á que se lle 

adicará o día das Letras Galegas do 2021. 

− Banco de recursos. Adquirir aqueles materiais que se consideren de interese 

para a dinamización da Lingua Galega do centro segundo as posibilidades 

económicas do Equipo e poñelos a disposición do profesorado. 

− Informar a ANPA do proxecto de actividades do E.D.L.G. e solicitar se é 

preciso o seu apoio na realización das mesmas. 

− Colaborar cos distintos departamentos do centro naquelas actividades 

que fomenten o uso do galego. 

− Colaborar coas distintas institucións que nos oferten actividades que 

consideremos de interese para a potenciación da lingua galega no centro. 

− Presentar o Proxecto para a solicitude de axudas para o E.D.L.G. cando 

sexan convocadas. 

 

 



 

 
 

6. Orzamento. 

Para a realización das actividades que desenvolverá o EDLG ao longo do curso 

contamos con: 

• A aportación económica da que dispoña o centro para o Equipo. 

• As axudas da Dirección Xeral de Política Lingüística. Neste apartado é 

importante salientar: 

− Que para a xustificación das axudas  non se poden incluír facturas de 

ningún material inventariable nin que poida ser utilizado en cursos 

posteriores, o que supón non dispoñer daqueles recursos que máis 

rendemento teñen na dinamización da lingua galega. 

− Polo de agora aínda non se convocaron as axudas para os proxectos do 

presente curso. 

 
 

 

 

 
 


