
PRESENTACIÓN E ACHEGA
DE MATERIAIS EN GALEGO
PARA ESCOLAS INFANTÍS

Proposta:

Obxectivos
Xeral

Promover o uso do galego nas escolas infantís.

Específicos

1. Reflexionar sobre a situación da lingua e o papel dos/as formadores/as 
como axentes activos/as de normalización.

2. Achegar ao persoal formador das escolas infantís recursos pedagóxicos en 
galego para nenas/os de 0 a 3 anos.

Duración
Unha xornada de 8 horas

Persoas destinatarias
Principais: Persoal das escolas infantís

Outros: Estudantes e/ou tituladas en educación infantil, pais e nais 

Necesidades técnicas
Pantalla, proxector e conexión a Internet.

Metodoloxía
Ao longo da xornada desenvólvense diferentes actividades de sensibilización 
(audiovisuais, debates e outras dinámicas que conviden á reflexión) que se 
intercalan e dan pé á presentación dos materiais. Esta faise atendendo aos 
seguintes aspectos:

Idade. Establécense tres categorías: 0 a 1,  1 a 3 e 3 a 6 anos.

Competencias. Tense en conta o xeito habitual de programar as actividades 
na maior parte dos centros de educación infantil por competencias: comuni-
cación lingüística, matemática, coñecemento do contorno, dixital, social, 
cultural e artística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa e mais a 
competencia emocional.

Tipo. Preséntase o material segundo se trate de texto, música, xogos ou 
audiovisual.

Tema. Destácase aquel material que pode ser de utilidade en datas sinaladas 
ou para tratar temas habituais nas aulas de educación infantil, coma o nadal, 
o entroido ou os animais.

Continuidade
Para facilitarlles ás educadoras e educadores o acceso ao material presentado  
cando volvan aos seus postos de traballo, ponse á súa disposición, ordeado 
segundo os criterios establecidos no apartado anterior, nun blog de libre acceso: 
aliali.gal, de interese tamén para pais, nais, ANPAS, ludotecas, bibliotecas e, en 
xeral, para todas as persoas involucradas na educación das cativas e cativos.



O galego está a mermar a grande velocidade como lingua de uso habitual, 
sobre todo nas xeracións máis novas, aínda no caso de familias onde a nai e 
o pai son galegofalantes.

A orixe deste problema é moi complexa e ten ao cabo moitas causas interre-
lacionadas, mais algo do que moitos pais e nais galegofalantes se queixan é 
de que as súas fillas e fillos comezan a mudar para o castelán en canto inician 
a etapa de escolarización. 

Se atendemos ás últimas estatísticas, publicadas pola Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, comprobamos que a preocupación destas nais e pais non é 
vacua , xa que no curso 2013-2014, dos 289 centros de educación infantil das 
cidades galegas, só 7 deles impartían as clases en galego.

A situación é se cabe máis preocupante tendo en conta que as nenas e nenos 
de entre 0 e 5 anos, a etapa de desenvolvemento da linguaxe, de adquisición 
da lingua materna, pasan unha grande parte do día nestes centros (arredor de 
cinco horas diarias as máis pequenas e oito as de máis de tres anos, segundo 
os datos do IGE para o 2012 ).

Moitas veces o descoñecemento da existencia de recursos en galego e o costu-
me de consultar fontes de información en castelán fai que mesmo educadoras 
e educadores galegofalantes empreguen o material en castelán.
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