Pequena longa lingua é unha

		

PEQUENA

longa

iniciativa do Concello de Ferrol que nace dos
grupos de traballo creados no Consello Municipal
da Lingua, co fin de darlle impulso ao Plan de
normalización lingüística de Ferrol.

			 lingua

O Plan de normalización lingüística de Ferrol e un
documento que recolle as propostas e iniciativas
de realizadas por moitos representantes de todos
os sectores da sociedade ferrolá e considera o
mundo do ensino e da transmisión familiar espazos
fundamentais para o idioma galego. Neste marco
nace e desenvólvese Pequena longa lingua, dirixida
a todos os colectivos do ensino infantil.
Colabora

Con esta iniciativa preténdese dar a coñecer
material lúdico e educativo en lingua galega. Un
material creativo, atractivo e único que achega a
nosa lingua ás pequenas e aos pequenos das escolas
infantís.

jose@indicalo.com

Recursos lúdicos
en lingua galega
dirixidos
ás escolas infantís
de Ferrol

ESCOLAS INFANTÍS
DE FERROL

COLEGIO LA SALLE

t. 981318111
Pardo Bazán, s/n. Caranza. 15406 Ferrol

ESC. INFANTIL OS MENIÑOS

Pequena longa lingua
procura colaborar cos
profesionais das escolas
infantís, como colectivo
que xoga un papel
central na transmisión
e extensión do idioma e
informar aos pais e as
nais, que son a garantía
do futuro do idioma.
As escolas infantís de Ferrol recibirán no Nadal
a visita dun paxe real que, ademais de contarlles
fermosos e máxicos contos aos nenos e ás nenas,
agasallará á escola cunha caixa chea fantasía, de
contos, de números, de música...
Os contos, as músicas e os xogos en lingua galega
teñen un selo de identidade especial e máxico e
cada lingua expresa a través dos seus recursos o
seu potencial e creatividade propias.

Porque temos que
aproveitar e incentivar a
nosa expresión lingüística
e cultural única e
irrepetíbel, para que
os nosos fillos e fillas
coñezan a nosa cultura
para transmitirlla ao resto
do mundo,
Porque a lingua galega, os
contos e as músicas teñen
moito de especial,
porque merecemos este
agasallo que é parte do
que somos.

t. 981315161
Plaza de Ultramar, 5-6 15404 Ferrol

ESCUELA INFANTIL BELEN

t. 981312176
Plaza del Tronco, 1 15403 Ferrol

ESCUELA INFANTIL ABC

t. 981372000
Españoleto, 21-23 Bj. Izq Ferrol

GUARDERIA SAN ROSENDO

t. 981358407
Pintor Máximo Ramos 14-16. 15403
FERROL

ESC. INFANTIL COLORINES

t. 981328305
Barbeito, 9 B. 15404 Ferrol

ESC.INFANTIL CHIP-CHOP

t. 981359285
C/ Navegantes 22-24. 15404 Ferrol

COLEGIO LUDY, S.C.G.

t. 981311272
Pontevedra, 16. 15403 Ferrol

ESC. INFANTIL “ALOHA”
t. 981316663
San Salvador, 16 B

Ferrol 15404

