Ficha de envío de propostas ao Viveiro de propostas
normalizadoras da CTNL

Proposta de nome
para o proxecto
Datos da persoa
que fai a proposta

Nome e apelidos: Tono Formoso
Enderezo-e: tono@fabaloba.com
Profesión/posto/ámbito/entidade: Fabaloba

Breve descrición
do proxecto

Posta en funcionamento e mantemento dun espazo web que cree,
xunte e difunda material cultural e ferramentas en liña para o traballo e
o lecer na aula e na familia

Obxectivos da
iniciativa

Explicación de en
que consistiría a
acción

Hoxe en día nas aulas do ensino obrigatorio bótase man de moito
material en liña e malia que as aulas se desenvolvan en galego
ese material normalmente está en castelán. É certo que non
podemos esperar competir en cantidade co material en lingua
española, pero tamén é certo que debemos na medida do posible
cubrir todos os baleiros que poidamos.Por outra parte, sabemos
que, ao igual que pasa en moitos outros sectores, moitas veces
existen bastantes máis opcións en galego das que o grande o
público coñece, xusto porque a amplitude da rede fai que estea
disperso e resulte difícil de localizar.

-Análise do consumo básico de material para consulta e descarga na
rede. Sexa desde o ámbito académico sexa desde o contorno
familiar:
-lite infantil, música e vídeo...
-fichas
...

Destinatarios/as
Rapazada de infantil e primaria, a súa contorna familiar e o
profesorado
Quen se propón
que a promova?

A CTNL en colaboración coa CENDL
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Necesidades
materiais

Plataforma en liña de traballo colaborativo, sen custo.

Necesidades
humanas

Sería ideal que participase un grupo amplo e variado de profesionais
do ensino, que saiban de primeira man cal é o tipo de materiais que
necesitan e dos que habitualmente non poden botar man en galego.

Proposta de
xestión do
proxecto

Un grupo autónomo de traballo, encadrado nunha colaboración entre
as dúas organizacións citadas

Prazos previstos

A posta en marcha pode ser inmediata e é unha acción sen n remate
determinado.

Outras
observacións

Traballo
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