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Breve descrición

Propostas de dinamización para o tempo libre

Obxectivos

- Provocar a reflexión en monitorado, axentes culturais... sobre a
necesidade do fomento do galego nas actividades de dinamización.

30/5/12
Olga Patiño Abeixón
Tratase dunha proposta en colaboración de TNL e profesionais da
animación sociocultural para elaborar unha compilación de materias e
dinámicas útiles en actividades de dinamización que provoquen a
reflexión sociolingüísticos e o coñecemento da nosa realidade
cultural.

-Facilitar o uso do galego en actividades de animación e lecer.
-Compilaredaracoñecer os materias (con potencialidade para a
dinamización lingüística) existentes para traballar en campamentos e
actividades de dinamización cultural, de tempo libre...
- Dar a coñecer figuras e personases do imaxinario colectivo gallego.
Explicación da
acción
A quen vai dirixida
a acción?
Quen se propón
que a promova?

• Véxase a descripción.
• Monitoradodetempolibre.
• Docentes (primaria e secundaria).
• Técnicas e técnicos de normalización lingüística.
• Dinamizadores lingüísticos, culturais...
Non o teño moi claro:
-Asociacións de tempo de libre.
-Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia.
Incorporala ás dinámicas existentes por parte da:
-Dirección Xeral de Xuventude.
-Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Necesidades
materiais

• Espazowebblogue e twitter).
• Correo electrónico.

Necesidades
humanas

-Persoas que participen na compilación de materias 
-TNL
-docentes
-monitorado
-Profesionais da animación de distintos ámbitos.

Proposta de
xestión do
proxecto

• ª fase: elaboración dun espazo web con compilación de materias
agrupados por diferentes bloques de contido/uso (dinámicas,
cancións, centros de interese...). Posterior difusión de contados.
• 2ª fase: elaboración de dinámicas e achega de propostas a
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colectivos e entidades que imparten/organizan obradoiros/cursos
de formación...
• 3ª fase: difusión de propostas.
Prazos previstos

• 1ª fase: último trimestre do ano e difusión para as datas de Nadal.
• 2ª e 3ª fase: traballo no primeiro trimestre do ano para achegar ás
cornadas que se fan até a campaña de verán.

Outras
observacións

• Pendente de pulir e atar cabos.
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