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A situación actual no ensino



Como a atopei e como 
a estou a ver...





E como a ve 
Uxía, 

Andrea, 
Sabela e 
Paula...



“Se na casa falamos castelán, cos amigos 

falamos castelán..., pois se no instituto tampouco 

nos falan galego, nunca imos saber galego ben”



“É unha pena que non nos falen máis galego no 

ensino”



“Eu creo que na escola, desde pequeniñas, e 

despois no instituto, deberíannos falar máis 

galego, para así estar máis familiarizadas e que 

non nos custe tanto”



“A min cústame máis facer unha exposición oral 

en galego ca en inglés”



“Gustaríame falar galego con fluidez. E o ensino 

debería estar para iso”



Unha pequena experiencia puntual: o Desafío 48 h

Proxecto completo no web: www.milprimaveras.gal

http://www.milprimaveras.gal/


Algúns valores I

A importancia do proceso máis ca do resultado



Algúns valores II

O desenvolvemento por parte do propio alumnado



Algúns valores III

A importancia do contexto e da planificación



Algúns valores IV

A reflexión e autoavaliación



Algúns valores V

Pequenos resultados, pero palpables



Algunhas reflexións 
xerais sobre a 
normalización 
lingüística nos 
centros de ensino



O obxectivo de 
todo o que 

fagamos desde o 
ENDL ten que ser 
o incremento do 

uso e do prestixio 
da lingua galega.



Non debemos 
pensar en facer 

actividades, 
senón en 

obxectivos. En 
que queremos 
conseguir e, a 

partir de aí, 
deseñar accións.



Os ENDL, para 
cumpriren os seus 
obxectivos, deben 
ser das rapazas e 

dos rapaces.



Todo isto, é certo, sendo 
conscientes de que 

estamos a facelo como 
parche á situación xeral, á 

política lingüística da 
xunta, sen recursos, sen 

formación, sen orzamento 
e nun contexto moi, moi 

desfavorable.
[Facemos Traballo de 

bombeir@]
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E, desde as aulas, temos que ter en conta a 
importancia da credibilidade, da paixón polo que se fai 
e da capacidade de emocionar. 


