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1.2. FINALIDADE DO SERVIZO LINGÜÍSTICO

A finalidade principal do Servizo de Normalización Lingüística é incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos e sectores do territorio municipal, non só no

seo da propia administración.

Para cumprir con estas finalidade, o Servizo de Normalización Lingüística realiza, entre outras, as seguintes funcións, internas e externas:

Funcións xerais internas:

✔ Asesorar a administración en todo o relacionado coa promoción da lingua galega.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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✔ Velar polo cumprimento da lexislación en materia lingüística por parte da institución e, polo tanto, velar para que se lle garantan os dereitos lingüísticos á cidadanía.

✔ Colaborar coa administración para determinar os perfís lingüísticos necesarios en cada un dos postos de traballo e colaborar nas probas e procesos selectivos para que

se avalíen convenientemente os coñecementos lingüísticos por parte dos/as aspirantes.

Funcións de dinamización lingüística:

✔ Planificar, xestionar, executar e avaliar accións a prol da lingua galega no ámbito de influencia da entidade.

✔ Fomentar o uso do galego no ámbito socioeconómico e, en xeral, en todos os sectores de importancia para a súa repercusión social.

✔ Promover e coordinar redes de traballo para o fomento do uso do galego no ámbito asociativo, educativo, empresarial, etc., no ámbito local.

✔ Planificar e propoñer programas dinamizadores e actividades concretas que conciencien a sociedade respecto ao uso da lingua galega.

Funcións de formación (socio)lingüística:

✔  Planificar, xestionar, coordinar e difundir a realización de cursos de lingua galega, xerais e específicos, para a poboación en xeral ou para sectores concretos.

✔ Difundir entre a cidadanía materiais que contribúan á tarefa de promover a extensión do uso do galego: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos lingüísticos.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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✔ Colaborar no deseño de programas de formación para garantir a presenza do galego e de contidos favorables á mellora de actitudes lingüísticas no ámbito local.

Funcións de asesoramento lingüístico interno:

✔  Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da Administración.

✔ Definir e propoñer criterios lingüísticos para a organización.

✔ Resolver dúbidas lingüísticas.

✔ Elaborar e recomendar materiais específicos, atendendo ás necesidades dos

departamentos.

Funcións de coordinación e apoio entre a Deputación e os concellos:

✔ Apoiar e difundir as accións dinamizadoras desenvolvidas pola Deputación da

Coruña.

✔ Coordinarse coa deputación de outros concellos para planificar e executar accións de normalización conxuntas.

✔ Participar  nas xuntanzas e encontros de traballo e coordinación que a deputación convoque e nos grupos de traballo que se creen para a planificación de accións

normalizadoras conxuntas.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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✔ Executar e difundir os programas normalizadores propostos pola Deputación 

1.3. ACTIVIDADES REALIZADAS,  CALENDARIO, PARTICIPANTES E RESULTADOS OBTIDOS

A seguir imos detallar as actividades realizadas desde o SNL do Concello de Ames no ano 2017, agrupándoas en tres eidos: asesoramento lingüístico e sociolingüístico, formación

lingüística e sociolingüística e dinamización lingüística.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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A. ASESORAMENTO LINGÜÍSTICO E SOCIOLINGÜÍSTICO:

 Corrección de textos do persoal do Concello.

 Supervisión dos textos publicados na páxina web e noutras plataformas do Concello de Ames.

 Supervisión da cartelaría e das publicacións editadas polo Concello de Ames.

 Traducións breves solicitadas por persoas e entidades alleas á administración municipal e pola a propia Administración local, sempre e cando estean debidamente

motivadas e xustificadas. A tradución de textos administrativos é só unha actividade excepcional, moi puntual e motivada, dado que, todo persoal da Administración

galega ten obriga legal de realizar o seu traballo en galego e, polo tanto, a tradución non é unha tarefa central do SNL. 

 Corrección e supervisión de textos breves de asociacións, empresas ou particulares empadroados/as no Concello de Ames.

 Asesoramento á cidadanía sobre diferentes temas relacionados co uso da lingua:

-galeguización do nome e restauración de apelidos

-certificacións de lingua galega 

-validacións de estudos por certificados de lingua galega

-probas de lingua galega para a obtención dos Celgas

-axudas e subvencións para promover o uso  da lingua

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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-....

 Información a asociacións e outros colectivos sobre posibles axudas para o incremento do galego.

 Asesoramento á Administración sobre cuestións relativas á lexislación e á normalización lingüística.

CALENDARIO: As actividades de asesoramento lingüístico e sociolingüístico desenvolvéronse ao longo de todo ano 2017, segundo demanda dos usuarios e usuarias

PARTICIPANTES: Persoal municipal e veciñanza do Concello de Ames

RESULTADOS OBTIDOS: Mellora da calidade lingüística da administración, colaboración coa veciñanza na galeguización das súas actividades, información sociolingüística á

veciñanza e ao persoal municipal.

B. FORMACIÓN LINGÜÍSTICA E SOCIOLINGÜÍSTICA

 Difusión e  información dos cursos de lingua galega para adultos (Celga) e sobre as probas para a obtención dos Celga. 

Información ao persoal do Concello e a calquera persoa que o demandar sobre convocatorias de formación e de probas en lingua galega

CALENDARIO: XANEIRO-DECEMBRO DE 2017 (depende da/s convocatoria/s da Xunta de Galicia).

PARTICIPANTES: Persoal municipal e veciñanza do Concello de Ames

RESULTADOS OBTIDOS: Difusión da información

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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 Difusión doutras convocatorias de formación. 

Información ao persoal do Concello e a calquera persoa que o demandar sobre convocatorias de formación en lingua galega, xeral ou específica, organizadas por outras

administracións ou organismos (SXPL, EGAP, Escolas Oficiais de Idiomas, Deputación...)

CALENDARIO: XANEIRO-DECEMBRO DE 2017 (depende da/s convocatoria/s).

PARTICIPANTES: Persoal municipal e veciñanza do Concello de Ames

RESULTADOS OBTIDOS: Difusión da información

 Obradoiros de lingua e cultura para persoas procedentes de fóra de Galicia. En Galego, co teu acento! 

Obradoiros que teñen como obxectivo principal que as persoas procedentes de fóra de Galicia  adquiran nocións básicas de lingua e cultura galegas que contribúan á súa

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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integración en Ames e á cohesión social. Realizáronse coa colaboración do Servizo de Atención ao Migrante do Concello de Ames.

As persoas asistentes achegáronse á lingua e á cultura progresivamente, nun proceso que pasa pola adquisición de coñecementos a partir do traballo en equipo e da realización

conxunta de actividades prácticas coas que se busca a toma de contacto coa lingua e coa cultura de Galicia. Foi unha actividade basicamente práctica cuns mínimos contidos

teóricos.

Os obxectivos específicos da actividade foron os seguintes:

-Proporcionar nocións básicas para a comprensión e a expresión oral e escrita da lingua galega. Fomentar o achegamento á cultura é a historia de Galicia.

-Dar a coñecer Ames, as infraestruturas e os servizos que ofrece a institución municipal.

-Promover a cohesión social e a integración na sociedade galega e amesá

-Pór en valor a multiculturalidade de Ames e promover o intercambio cultural

Realizáronse dous obradoiros, un en Bertamiráns e outro no Milladoiro no último trimestre de 2017, coa asistencia de 20 persoas en cada un deles procedentes de diferentes

lugares de fóra de Galicia, maioritariamente de América do Sur.

CALENDARIO: 

-Obradoiro de Bertamiráns: do 2 ao 30 de outubro

-Obradoiro do Milladoiro: do 2 ao 29 de novembro

PARTICIPANTES: Asistiron 20 persoas a cada un dos obradoiros

RESULTADOS OBTIDOS: 

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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-Proporcionáronse nocións básicas para a comprensión e a expresión oral e escrita da lingua galega. Fomentouse o achegamento á cultura é a historia de Galicia, para

que as persoas asistentes se sentisen tamén parte desa cultura que as acolle.

-Deuse a coñecer Ames, as infraestruturas e os servizos que ofrece a institución municipal.

-Promoveuse a cohesión social e a integración na sociedade galega e amesá.

-Púxose en valor a multiculturalidade de Ames en todas as actividades relacionadas co obradoiro en toda a comunuicación que xerou a actividade e promoveuse o

intercambio cultural

C. DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

C.1 Actividades dirixidas á cidadanía en xeral:

➢ DIFUSIÓN DA FIGURA E DA OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO 

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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Aproveitando a vinculación de Rosalía de Castro co Concello de Ames, desenvolveuse ao longo do mes de febreiro un programa de actividades participativas para promover e
difundir a figura e a obra de Rosalía de Castro ao tempo que se promove e prestixia o uso da lingua. As actividades tiñan os seguintes obxectivos:

1. Difundir a obra e o pensamento rosaliano como xeito de recuperar  o orgullo de quen somos e o recoñecemento da nosa lingua como expresión xenuína das galegas e

galegos.

2. Resaltar  e pór en valor o vínculo que ten o noso concello coa figura rosaliana.

Para iso, contouse coa colaboración dos equipos de normalización lingüística dos centros de ensino municipais, da Asociación de Xubilados do Milladoiro, do pequeno comercio e

de persoas amesás relevantes pola súa actividade cultural.

 

As actividades realizadas foron as seguintes:

1. Café con verso

Coa colaboración da hostalaría do concello e do departamento de Promoción Económica, distribu íronse tarxetas con versos de Rosalía seleccionados por Carlos Negro entre toda a
cidadanía.

CALENDARIO:  FEBREIRO

PARTICIPANTES: comercio amesán e toda a veciñanza

RESULTADOS OBTIDOS: difusión da obra e do pensamento rosaliano, ademais de resaltar o vínculo de Ames con Rosalía de Castro

2. Día de Rosalía, acto literario-musical

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.

10



MEMORIA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN FONL/2017

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA CONCELLO DE AMES 2017 

Acto aberto ao público realizado no auditorio da casa da Cultura do Milladoiro no que se difundiu a obra de Rosalía mediante o recitado e a dramatización de poemas e de 

diferentes actuacións musicais. Todas elas achegas actuais, diferentes e variadas.

Foi un acto colectivo con diversos e variados participantes no que se puido comprobar a actualidade e a vixencia do pensamento rosaliano:

-Alumnado de todos os centros escolares de Ames

-Asociación de xubilados

-Novos amesáns (persoas procedentes doutros países)

-Dolores Vilavedra ( experta rosaliana e membro da Fundación Rosalía)

-Maximino Viaño

-Actuación musical de Najla Shami 

CALENDARIO: 23 de febreiro de 2017

PARTICIPANTES: 250 persoas

RESULTADOS OBTIDOS: difusión da obra e do pensamento rosaliano, ademais de resaltar o vínculo de Ames con Rosalía de Castro

3. Excursión poética pola Ruta Rosaliana con visita á Casa Museo de Rosalía de Castro

Excursión poética pola ruta rosaliana na que ademais de visitar lugares relevantes na súa obra e na súa traxectoria vital se recitaron diferentes poemas da autora.

No percorrido pola ruta visitamos os seguintes lugares:

-Casa de Rosalía na Tarroeira (Ortoño, Ames)

-Igrexa de Ortoño (Ames)

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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-Igrexa de  Bastavales (Brión)

-Iria Flavia (Padrón)

-Casa Museo Rosalía (Padrón)

CALENDARIO: 4 de marzo

PARTICIPANTES: 55 veciñas e veciños de diferentes idades

RESULTADOS OBTIDOS: difusión da obra e do pensamento rosaliano, ademais de resaltar o vínculo de Ames con Rosalía de Castro

➢ LITERATURA NA PRAZA 2017

Desde o Servizo de Normalización Lingüística colaborouse co departamento de Cultura na organización do acto conmemorativo do Día do Libro en Ames. Un acto que se celebrou

na Praza do Concello de Bertamiráns con diversas actividades: con obradoiros, recitais, presentación de libros, contacontos, exposición e venda de libros, etc.

Esta actividade ten como obxectivos:

1. Fomento da creatividade e dos produtos culturais en lingua galega como xeito de promover a normalización lingüística.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.

12



MEMORIA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN FONL/2017

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA CONCELLO DE AMES 2017 

2. Fomento do libro e da lectura dun xeito lúdico e atractivo.

3. Asociar a lectura a unha actividade de divertimento e de ocio.

4. Sacar os libro á rúa e achegalos aos/ás lectores/as.

5. Converter a lectura nun acto social e de socialización.

6. Difundir o Certame Literario Concello de Ames e os traballos gañadores no dito certame.

CALENDARIO: 22 de abril de 2017

PARTICIPANTES: Arredor de 300 persoas

RESULTADOS OBTIDOS: Promoción  e visibilización produtos culturais en galego e prestixiar e fomentar o uso da nosa lingua

➢ XIV CERTAME LITERARIO CONCELLO DE AMES 

No Certame Literario Concello de Ames ten cabida tanto a prosa coma o verso e estrutúrase en tres categorías segundo a idade dos participantes. En 2017 celebrouse a décimo

cuarta edición do concurso. Envíanse as bases do concurso a todos os concellos galegos, á Rede de Bibliotecas de Galicia e aos centros de ensino da contorna, ademais de

difundilas na rede. Recibíronse 127 traballos procedentes de moi diferentes puntos de Galicia e do Estado español. O certame ten 18 premios, tres en dada unha das categorías e

modalidades. Nesta edición o xurado encargado de seleccionalos estivo formado por Dolores Vilavedra, Manuel Portas e Ismael Ramos, tres figuras relevantes do ámbito literario

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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veciñas do Concello de Ames.

Os obxectivos básicos desta convocatoria son:  fomentar a creatividade en galego, prestixiar o idioma e dar a coñecer Ames vinculando a imaxe do concello á promoción da

cultura

O certame desenvólvese entre os meses de febreiro, marzo, abril e maio. Os 18 traballos premiados editanse nun libro antolóxico que se presenta en abril de 2018.

CALENDARIO: FEBREIRO, MARZO, ABRIL, MAIO 2017

PARTICIPANTES: 127 traballos recibidos

RESULTADOS OBTIDOS: Fomento da creatividade en galego e prestixio o idioma.

➢ LETRAS GALEGAS 2017

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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As letras galegas no Concello de Ames conmemoráronse con diferentes actos ao longo do mes de maio que teñen como obxectivos ademais de darlle difusión a figura e á obra

do autor homenaxeado, Carlos Casares, promover, prestixiar e visibilizar o uso da lingua.

-Exposición na Casa da Cultura do Milladoiro sobre a vida e a obra de Carlos Casares, o autor homenaxeado en 2017. Permaneceu durante todo o mes de maio.

-Acto literario-musical do Día das Letras Galegas (16 de maio, ás 20.00 h na Casa da Cultura do Milladoiro). Neste acto entregáronse os premios dos dous certames

literarios do concello. Da parte musical encargouse a Escola de Música Municipal e o grupo de pandereteiras As Maianas.

PARTICIPANTES: alumnado e veciñanza de Ames

RESULTADOS OBTIDOS: difusión da obra de Carlos Casares ademais do fomento do uso e do prestixio  da lingua

CALENDARIO: MAIO 2017

➢ TENDAL DE POEMAS

O alumnado e profesorado dos centros de ensino de educación infantil e primaria de Ames realizaron unha selección de poemas de escritores e escritoras en lingua galega que

teñen como temática xeral a natureza. Nesa selección tamén se incluíron algúns poemas creados pola propia rapazada. Os poemas plasmáronse en siluetas de lona con forma

dunha peza de roupa e todas esas pezas de roupa, convertidas en obras de arte, colgáronse nos tendais dispostos polo Concello no paseo fluvial de Bertamiráns, na Travesía do

Porto do Milladoiro e no Monte Escolar de Carballo, en Trasmonte.

PARTICIPANTES: alumnado e veciñanza de Ames

RESULTADOS OBTIDOS: difusión da obra de autores e autoras galegas ademais do fomento do uso e do prestixio  da lingua

CALENDARIO: MAIO-XUÑO 2017

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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➢ ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN COA REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA XUNTA DE GALICIA

Estas actividades dependeron da planificación desta entidade. A función do SNL nestas actividades limitouse á xestión de datas e espazos e  á difusión.

 

1. A galiña azul

Adaptación teatral do conto Carlos Casares, coa vontade de transmitir a importancia da defensa da lingua, das diferenzas e da liberdade de expresión, a través da narración oral,

da manipulación de monicreques ou do clown.  

CALENDARIO: 1 de abril de 2017

PARTICPANTES: 100 familias con nenos/as a partir dos 5 anos

RESULTADOS OBTIDOS: Promoción da lingua

C.2. Actividades dirixidas á   poboación infantil e xuvenil  

➢ APEGO, programa de socialización da lingua galega desde o nacemento dos rapaces e rapazas 

Apego é un programa colectivo desenvolto entre  varios concellos galegos que ten como obxectivo socializar en galego as crianzas e  fomentar e mellorar a transmisión do galego

como lingua inicial para rapaces e rapazas de entre 0 e 6 anos a través de recursos e actividades lúdicas, formativas, informativas, etc. Para iso créase unha rede de apoio ás

familias que voluntariamente queiran participar no programa. Dentro desta rede teñen cabida programas e actividades moi dispares dirixidas ás familias, ás persoas formadoras,

ás persoas coidadoras, as empresas relacionadas co ocio, etc

O Concello de Ames adheriuse en abril de 2016 a este programa, no prazo establecido polos concellos promotores do proxecto.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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Durante o ano 2017 seguiuse traballando neste proxecto mediante as seguintes liñas de acción:

1. Aumentar e manter a rede de familias inscritas no apego achegándolles información, formación, recursos e espazos de socialización en galego. Con este obxectivo deseñaranse
diferentes programacións ao longo do ano que compilen actividades de ocio, de formación, de achega de recursos, de argumentos, etc que contribúan a sensibilizar  e a apoiar a
crianza en galego.

2. Promover e colaborar cos diferentes departamentos municipais para que os obxectivos do programa Apego sexan obxectivos transversais de toda a programación infantil do
Concello de Ames.

3. Implicar no proxecto á rede de escolas infantís (tanto municipais, como as dependentes da Xunta de Galicia ou as escolas ou ludotecas privadas) de 0 a 6 anos, achegándolles
formación e recursos.

4.Implicar no proxecto aos establecementos comerciais, de ocio, anpas, asociacións de crianza, escolas de música e de idiomas, gabinetes psicopedagóxicos de educación
familiar e outros colectivos que teñan relación coa poboación infantil.  

5. Coordinación co resto dos concellos promotores para impulsar a adhesión de novos concellos, a creación de novos recursos e materiais así como a mellora dos existentes
(revisión e actualización da web) e a comunicación e a socialización do programa entre toda a poboación galega.

CALENDARIO: Todo o ano 2017

PARTICIPANTES: Familias agardando un bebé ou con nenos/as de 0 a 6 anos

RESULTADOS OBTIDOS:

-Colaboración na difusión do programa dos diferentes departamentos municipais, de varias asociacións, das escolas infantís, dos centros de saúde (matronas)...

-Adhesión de novas familias ao programa 

En 2017, dentro do programa Apego desenvolvéronse  varias actividades:

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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1. Tardes de xogos con Apego

Sesións nas que recuperamos os espazos públicos para xogar en grupo na rúa e nas prazas interactuando co medio e descubrindo que calquera cousa serve para xogar,

construíndo os propios xoguetes e enredos e facendo do xogo un proceso creativo, participativo e divertido. 

CALENDARIO: 3 de abril

PARTICPANTES: 20 familias con nenos/as

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido.

2. Orella pendella. Ditos, recitados e cancións infantís

Obradoiro  con  música  en  directo  no  que  Migallas  Teatro  nos  ensinará  xogos,  contos,  recitados  e  cancións  para  xogar  en  familia,  a  partir  do  traballo  recollido  en

www.orellapendella.org 

CALENDARIO: 3 de abril

PARTICPANTES: 20 familias con nenos/as

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

3. Coordinación entre todos os departamentos municipais que programan actividades para familias ou para nenos e nenas e o último trimestre do ano editouse un folleto con

toda a programación infantil para darlle maior difusión ás actividades. Froito desta coordinación naceron actividades novas en diferentes departamentos, por exemplo  a Aula da

Natureza puxo en marcha as Hortas divertidas (sesións mensuais nas que a rapazada de 3 a 6 anos se achega ao mundo da horta) e Contacto natural (sesións nas que os bebés

entran en contacto cos estímulos que ofrece a Natureza) que teñen tamén como obxectivo transversal o fomento do idioma creando espazos de socialización en lingua galega.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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CALENDARIO: setembro

PARTIPANTES: Departamentos municipais de Cultura, Medioambiente, Educación e Normalización Lingüística

RESULTADOS OBTIDOS: Programa conxunto de actividades para familias e para nenos e nenas

4. Palma repalma

Obradoiro de cantos, contos, xogos e arrolos para dotar de  recursos ás familias con crianzas dos 0 aos 4 anos.

CALENDARIO: 3 de marzo de

PARTICPANTES: 20 nenos e nenas acompañadas de 1 ou 2 adultos/as

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

5. Dunha vez había...

Obradoiro práctico de contacontos para aprender a transmitirlles mellor as historias, as emocións e a lingua ás crianzas. Traballouse o xesto e a voz e aprendéronse contos sobre

temas de interese para a vida diaria.

CALENDARIO: 3 de abril 

PARTICIPANTES: 20 familias con nenos/as

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

6. Foliada con Apego

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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Un actividade que xurdiu como proposta dalgunhas familias e co obxectivo central de crear espazos de encontro e de  socialización en galego para as crianzas. 

A Foliada con Apego é unha actividade que pretende consolidarse no concello e que serve de encontro interxeracional para coñecerse, para compartir, para cantar, bailar,

aprender cancións galegas en familia e, sobre todo, pasalo ben en contacto coa lingua, coa música e co baile tradicional galegos.

CALENDARIO: 7 de abril, 3 de novembro

PARTICPANTES: 120 persoas de moi diferentes idades (nenos, nenas, pais, nais, avós, avoas...)

RESULTADOS OBTIDOS: Creación un espazo de  socialización e de encontro interxeracional para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido a través da música e do

baile tradicional

7. Obradoiro de nanas para acolar

Ugia Pedreira impartIu un obradoiro para aprender a transmitir a lingua ás crianzas co poder emocional das nanas, arrolos e cantos de berce. 

CALENDARIO: 29 de abril

PARTICPANTES: 20 familias con nenos/as de 0 a 3 anos

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

8. Fíos do querer. Cé orquestra pantasma

Espectáculo musical  participativo para familias con nenos/as de 0 a 5 anos,  tecido coas agullas máxicas do amor,  da lingua, dos bicos,  dos aloumiños e das primeiras

experiencias compartidas e celebradas.

CALENDARIO: 19 de maio

PARTICPANTES: 50 familias con nenos/as de 0 a 6 anos

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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9. A importancia dos procesos madurativos de 0 a 3 anos

Charla-obradoiro de achegamento práctico aos procesos madurativos que se dan de 0 a 3 anos e que asentarán a personalidade futura.

CALENDARIO: 29 de maio

PARTICPANTES: 40 nais e pais con nenos/as de 0 a 3 anos

RESULTADOS OBTIDOS: Achegamento ás familias de recursos que faciliten a crianza.

10. Tardes de contos

Obradoiro de contos para familias con crianzas dos 0 aos 6 anos, onde se amosarán contos para mellorar a comunicación e a relación coas crianzas, para afrontar despedidas ou

benvidas, para deixar o cueiro, para unha alimentación e unha vida saudable...

CALENDARIO: 9, 13, 23 e 30 de outubro

PARTICPANTES: 20 familias con nenos/as de 0 a 6 anos

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

11. Obradoiro Alí de recursos para a educación infantil

O Obradoiro Alí naceu vinculado ao Programa Apego de fomento da transmisión e do uso da lingua para rapaces e rapazas de 0 a 6 anos, no que o Concello de Ames participa

desde abril de 2016.

Os obxectivo deste obradoiro foi fomentar o uso do galego en todas as actividades das escolas infantís do Concello de Ames, achegando recursos e materias e sensibilizando aos

e ás profesionais do seu papel como axentes normalizadores e das responsabilidades lingüísticas. 

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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Ao longo do obradoiro os e as asistentes cantando, bailando, xogando, construíndo, pintando, contando...  fóronse achegando a novas

ferramentas e recursos e a propostas didácticas para  enriquecer a aprendizaxe do seu alumnado.

Coñecéronse as principais coleccións de libros e de contos, o amplo panorama de música infantil, materiais audiovisuais, xogos, arrolos,  adiviñas,

xogos de dedos e de colo, cancións de aniversario,  recursos na rede, recursos para crear xogos, para crear contos ou para contar historias... Todo

isto con propostas concretas para desenvolver na aula adaptadas aos amplos contidos que se tratan de 0 a 3 anos:  os números,  as cores,  as

emocións, as primeiras palabras, os animais, a contorna, o coñecemento do medio, os xoguetes, as rutinas, os procesos de adaptación, as comidas,

os días da semana, saúdos e despedidas, os contrarios, as  principais  festas  do  ano  (nadal,  entroido,  samaín...),  as  estacións,  os  oficios,  os

instrumentos musicais etc

Ademais, presentouse o portal www.aliali.gal de recursos educativos en galego, un espazo na rede onde se agrupan a maioría dos  recursos

existentes en galego para a educación infantil e onde se poden realizar doadamente buscas de materiais por idades,  por  temáticas,  por

temas, por competencias, etc. Este portal é útil tanto para formadores e formadoras como para as familias  ou  para  calquera  outra  persoa

interesada neste ámbito.

CALENDARIO: 21 de outubro

PARTICPANTES: Profesionais da educación infantil de 0 a 6 anos

RESULTADOS OBTIDOS: No obradoiro visibilizáronse e achegáronse amplos recursos, dinámicas e materias e sensibilizouse aos e ás profesionais do seu papel como axentes

normalizadores e das responsabilidades lingüísticas. Todas as persoas participantes valoraron moi positivamente a xornada e útil para o seu traballo diario.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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12. Poesía para tirar o medo

Obradoiro poético musical de María Canosa baseado no libro dos medos. O obxectivo do obradoiro é descubrir fórmulas para superar os medos dos cativos e cativas que asistan.

CALENDARIO: 11 de novembro

PARTICPANTES: 20 familias con nenos/as de 0 a 6 anos

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

13. Prende no colo

Obradoiro para aprender e practicar cantigas, cantos de berce, xogos de dedos, recitados... e iniciar ás crianzas no ritmo e na melodía.

CALENDARIO: 24 de novembro

PARTICPANTES: 20 familias con nenos/as de 0 a 3 anos

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

14. Fálame moito e ben

Charla-obradoiro a cargo de Raquel Bello, psicóloga especialista en familia. Achegounos a cuestións como a estimulación da linguaxe, a evolución comunicativa das crianzas, o

proceso de adquisición da linguaxe cando conviven dúas linguas...

CALENDARIO: 30 de novembro

PARTICPANTES: 20 pais e nais con nenos/as de 0 a 6 anos ou futuros papás e mamás

RESULTADOS OBTIDOS: Creación dun espazo de  socialización e de encontro para a transmisión da lingua dun xeito natural e divertido, proporcionándolles ás familias recursos

que facilitan a crianza.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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➢ CERTAME  DE DEBATE: CLUB DE DEBATE 2017 

Actividade organizada en colaboración con diferentes concellos. En 2017 foron Ames, Carballo, Dodro, Ferrol, Negreira, Oleiros, Pontevedra, Rois Santiago de Compostela e Teo. 

Os mozos e mozas participantes traballan principalmente as habilidades comunicativas e a oratoria ademais de desenvolver un proceso de documentación sobre os temas dos

debates que lles permite afondar en cuestións transversais como o fomento do pensamento crítico, da tolerancia fronte á diversidade de opinións e o traballo en equipo. 

Desenvólvese como un torneo por equipos en diferentes fases (fases de zona e fase final) en que os participantes teñen que defender, por quendas, a posición favorable e

contraria sobre o tema proposto consonte unhas  regras de funcionamento previamente establecidas. 

Os grupos participan en nome do seu centro escolar e deben estar formados por entre 4 e 10 membros de 3º, 4º de ESO ou 1º de bacharelato. Cada equipo está dirixido por

un/unha preparador/a, papel que lle corresponde a un profesor ou profesora do seu centro.

A edición do Club de Debate de 2017 contou con 27 equipos inscritos  con  máis de  200 mozos e mozas e 21  preparadores/as.

Todos estes equipos pasaron por unha xornada formativa na súa zona de competición. Esta xornada, ademais de favorecer a interacción entre os e as participantes, serve para

achegarlles claves  sobre a preparación da actividade (documentación, oratoria, linguaxe non verbal, traballo en equipo...), familiarizalos coa  dinámica de funcionamento do

certame (normas, tempos, estrutura…) e favorecer a posta en situación por parte dos membros dos equipos. 

As fases de zona  organízanse  en función do número de equipos inscritos en cada un dos concellos. Nesta edición establecéronse 4 fases de zona e nelas selecciónanse os dous

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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equipos da zona que pasan á fase final.  A fase final contou, xa que logo,  con oito equipos, dous por cada unha das catro zonas establecidas:

- Ferrol, Carballo, Oleiros e Teo

- Santiago e Ames

- Pontevedra, Negreira e Rois

Os dous equipos campións de cada zona recibiron como premio, ademais do pase á final, material cultural valorado en 500 euros, o primeiro, e 300 euros, o segundo. 

A fase final celebrouse o 6 de maio en Santiago de Compostela. O tema escollido para a final foi “O futuro da lingua está na mocidade”.

O equipo que logrou o premio final participou nunha viaxe multiaventura dunha fin de semana para un máximo de 20 persoas a un espazo de interese natural e cultural. O premio

final que agarda ao equipo gañador é unha viaxe multiaventura dunha fin de semana. 

Nesta edición O Concello de Ames integrouse na mesma zona de competición que os concello de Compostela. Seguindo un criterio de rotación, elixiuse ao Concello de  Teo como

sede da xornada de formación e ao Concello de Ames como sede da fase clasificatoria. 

A xornada de formación, na que participa todo o alumnado inscrito na actividade tivo lugar o 30 de xaneiro de 2017. 

A fase clasificatoria  celebrouse o día 10 de marzo no Auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns e foi aberta ao público. O tema escollido para o debate foi o seguinte:

Debemos acoller as persoas refuxiadas. 

O Concello de Ames participou con 5 equipos, 2 procedentes do IES de Ames e 3 procedente do IES do Milladoiro. 

Un dos equipos do IES de Ames pasou á fase final.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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CALENDARIO: primeiro semestre de 2017

PARTICIPANTES: 9 concellos, 200 alumnos/as e 21 profesores/as

RESULTADOS OBTIDOS: Impulso do uso da lingua galega entre a mocidade, en contextos formais e informais, especialmente os usos orais, cunha visión moderna, afable e útil

desta para reforzar a súa estima.

➢ CERTAME ARTÍSTICO-LITERARIO INTERCENTROS CONCELLO DE AMES 

O Certame artístico-literario intercentros  Concello de Ames  ten como destinatario o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria dos centros de ensino do Concello.

Nesta edición, a temática xirou arredor da importancia da diversidade (lingüística, cultural, biolóxica, de opinións, de formas de vivir...). O alumnado participante presentou un

texto ilustrado, en prosa ou en verso, centrado nesta temática.

A actividade realízase en colaboración cos equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros escolares.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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Os obxectivos do certame son:

1. Dinamizar o uso do galego entre os máis novos en xeral e nos centros de ensino en particular.

2. Fomentar a creatividade en lingua galega.

3. Fomentar a reflexión sociolingüística entre a rapazada e as familias como xeito de implicar este colectivo no proceso de normalización do noso idioma.

Despois da selección previa realizada nos centros de ensino, recibimos no Servizo de Normalización lingüística  98 traballos procedentes dos diferentes colexios do concello.

CALENDARIO: FEBREIRO

PARTICIPANTES: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria dos centros de ensino de Ames

RESULTADOS OBTIDOS: Dinamización do uso da lingua entre os máis novos, fomento da creatividade e da reflexión sociolingüística.

➢ DESATA A LINGUA!, Concurso Radiofónico de Teatro Lido de Ames

O  Concurso Radiofónico de Teatro Lido pretende dinamizar o uso do galego entre a mocidade amesá  a través da reflexión colectiva e da creatividade. Intenta, ademais,

fomentar o gusto polo teatro entre a mocidade e o achegamento á radio municipal.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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Os seus obxectivos específicos son os seguintes:

1. Estimular actitudes favorables que se traduzan nun aumento do uso consciente do idioma e que axuden a superar vellos prexuízos, presións globalizadoras  e  inercias

negativas.

2. Fomentar a creatividade en galego.

3. Fomentar a capacidade de análise da realidade de forma crítica  e reflexiva.

4. Dinamizar o uso do galego entre a mocidade amesá a través da reflexión colectiva sobre a nosa realidade sociolingüística.

5. Fomentar o gusto polo teatro entre a veciñanza en xeral e entre a mocidade en particular ao tempo que se descobren as potencialidades  do teatro e da radio.

6. Aumentar a audiencia e a participación veciñal na emisora de radio municipal, Ames Radio

Ten como destinatarios directos o alumnado do segundo ciclo da ESO e o de Bacharelato. Como destinatarios indirectos diríxese a toda a cidadanía amesá, que será participe do

programa a través da emisión das pezas na radio municipal.

É un programa realizado entre os departamentos de Normalización Lingüística, Mocidade e Comunicación do Concello de Ames coa colaboración dos equipos de normalización

e dinamización da lingua galega do IES de Ames do IES do Milladoiro e do Colexio Alca. 

No concurso pode participar alumnado do segundo ciclo da ESO ou de Bacharelato en grupos formados por entre 2 e 4 persoas e dirixidos por profesorado do centro. Todas as

pezas teatrais presentadas emitíronse na emisora de radio municipal, Ames Radio

Os textos  teñen que estar en galego e poden ser de creación propia ou adaptación de textos de autor/a. A temática é libre, aínda que se valora que estea relacionada con algún

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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tema de actualidade. O tempo estimado de emisión para cada unha das pezas oscila entre os 5 e os 7 minutos.

Todos o alumnado inscrito participou nunha xornada de formación, impartida pola compañía Ibuprofeno Teatro, na que se lle achegaron claves  de guionización, locución e

interpretación. A montaxe das pezas realizouse  na Radio Municipal de Ames.

No concurso establecéronse varios premios:

- Premio do público: 200 euros. 

- Premio ao mellor guión orixinal: 200 euros

- Premio á mellor interpretación: 200 euros

O xurado estivo integrado polas actrices Isabel Risco, Marián Bañobre e Santi Cortegoso.

O premio do público, escolleuno a audiencia votando por correo electrónico ou por teléfono entre o  24 de novembro e o 2 de decembro.

No programa participaron 42 mozos e mozas agrupados en 14 equipos. Nas votacións do premio do público participaron 218 persoas.

A actividade desenvolveuse entre os meses de outubro, novembro e decembro de 2017.

CALENDARIO:  outubro, novembro e decembro de 2017

PARTICIPANTES: 

Directos: 42 mozos e mozas e 6 profesores/as

Indirectos: toda a veciñanza de Ames 

RESULTADOS OBTIDOS: Promoción do uso oral da lingua, fomento do gusto polo teatro entre a mocidade e achegamento á radio municipal

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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➢ CONCURSO DE CARTAS DE NADAL 

Nesta edición a actividade desenvolveuse de xeito coordinado e cooperativo entre os concellos de Santiago de Compostela, Teo e Ames.

Esta actividade realízase en colaboración cos equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros de ensino . 

Os obxectivos xerais son os seguintes:

-Prestixiar a lingua galega

-Fomentar o uso da lingua entre os/as máis pequenos/as.

-Favorecer a transmisión interxeracional da lingua.

-Promover a reflexión “sociolingüística” no ámbito escolar e familiar.

-Establecer vías de colaboración cos centros de ensino, nomeadamente cos ENDLG dos colexios de primaria.

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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-Converter a normalización lingüística nun dos obxectivos transversais da programación de Nadal que se elabora desde o concello.

Os/as mais pequenos/as  de Ames recibiron no colexio ou puideron recoller nos centros socioculturais un comunicado dos Magos do Nadal no que se inicia unha pequena

reflexión sociolingüística. Nesta edición os e as participantes tiñan que plasmar nas súas cartas de Nadal cal era a cor que relacionaban coa súa lingua, o galego.  Todos os nenos

e nenas participantes recibiron na súas casas unha carta resposta dos magos cun pequeno agasallo.

Participaron no concurso 120 rapaces e rapazas

O programa, ademais dos destinatarios directos (nenos e nenas), pretende implicar o profesorado e as familias do concello.

Os premios do concurso (lotes de contos, xogos e música en galego) entréganos os Reis Magos o día 5 de xaneiro na recepción que lle ofrecen a todos os nenos e nenas do

concello. Así, conséguese que o fomento do galego teña presenza nun acto tan importante para os máis cativos como é a chegada dos Reis Magos ao Concello.

CALENDARIO: novembro 2017 – xaneiro 2018

PARTICIPANTES: 250 rapaces e rapazas e as súas familias

RESULTADOS OBTIDOS: Impulso do uso da lingua nas cartas de Nadal

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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CADRO RESUMO DE ACTIVIDADES DO SNL DE AMES EN 2017 

ACTIVIDADES CALENDARIO

Asesoramento lingüístico e sociolingüístico Todo o ano 2017

Cursos Celga (difusión das convocatorias, información...) Xaneiro- decembro 2017

Difusión de convocatorias de formación de lingua galega Todo o ano 2017

Obradoiros de lingua e cultura para persoas procedentes de fóra de Galicia. En Galego, co teu acento! Outubro-decembro 2017

Difusión da figura e da obra de Rosalía de Castro Café con verso Febreiro 2017

Día de Rosalía

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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Excursión poética

Literatura na Praza Abril de 2017

XIV Certame Literario Concello de Ames Febreiro / maio 2017

Letras Galegas Exposición Maio de 2017

Acto literario-musical

Tendal de poemas Maio / xuño 2017

Actividades da Rede de Dinamización da Xunta de Galicia Abril de 2017

Programa Apego Todo o ano 2017

Club de Debate Xaneiro-maio 2017

Certame artístico-literario intercentros Concello de Ames Febreiro-maio 2017

Desata a lingua! Concurso radiofónico de Teatro Lido Setembro – Decembro 2017

Concurso de Cartas de Nadal Decembro 2017 / xaneiro 2018

Ames, 18 de abril de 2018

Rosa Moreiras Cuñarro

Técnica de Normalización Lingüística

Concello de Ames

normalizacion@concellodeames.org 

Os datos persoais recollidos trataranse conforme co disposto no  artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.
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