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Presentación  

 

O Desafío 48 h é unha acción de dinamización da lingua galega a través da que alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos 

do IES María Casares de Oleiros –que voluntariamente quixo participar– procurou vivir durante dous días enteiros en galego. 

 

A acción, que tivo como obxectivo principal incentivar o uso do galego de maneira positiva en todas as situacións da vida diaria do alumnado, 

foi acompañada dunha campaña de comunicación previa no centro, así como actividades paralelas e incentivos para as persoas participantes. 

 

Desenvolveuse durante os meses de abril e maio de 2019, os días concretos do desafío foron o 14 e 15 de maio e, en xeral, o resultado foi moi 

positivo, con moita participación e implicación de alumnado e con experiencias, sensacións e reflexións moi favorables para mellorar a actitude 

e uso da lingua galega entre unha comunidade escolar na que de máis de 600 alumnos/as non hai ningún que a teña como lingua de uso 

habitual no seu día a día. 

 

 



Obxectivos xerais 

 

• Incentivar o uso do galego de maneira positiva en todas as situacións da vida diaria do alumnado do centro. 

• Vincular o uso do galego con mensaxes e accións positivas e atractivas. 

• Crear reflexión sobre a posibilidade real de usar o galego a diario. 

• Lanzar unha mensaxe social positiva favorable ao emprego do galego e á necesidade de crear ámbitos e contextos de uso en que a 

xente moza poida utilizar a lingua galega cun mínimo de comodidade. 

 

 
 

Obxectivos específicos 

 

• Facer ver que, querendo, e aínda con dificultades, é posible que rapazas e rapaces de entre 12 e 18 anos poden usar o galego día a día 

nos seus diversos ámbitos sociais. 

• Incentivar a práctica real do idioma galego nunha comunidade de alumnas e alumnos que non o usa a diario. 

• Conseguir que as alumnas e os alumnos usen o galego, aínda que só sexa durante dous días, co seu grupo de amizades, co seu grupo 

de clase, nos adestramentos do deporte que practican, nas actividades extraescolares en que participan, coa súa familia, nas redes 

sociais etc. 

• Dar a coñecer entre a comunidade escolar propostas de lecer en galego, principalmente musicais e vencelladas coa rede e as novas 

tecnoloxías. 

 

  



Persoas destinatarias e participantes 

 

A acción estivo dirixida, principalmente, a todo o alumnado do centro, pero para contribuír á 

creación dun espazo máis favorable ao uso do galego durante os días do desafío, foi 

fundamental tamén a participación do profesorado e do persoal de administración e servizos 

que voluntariamente quixo participar, e que adquiriu o compromiso de procurar cumprir o 

desafío.  

 

O número de alumnas e alumnos que voluntariamente participaron no Desafío 48 h foi de 

arredor de 200, que asinaron un contrato de compromiso lingüístico e que, maioritariamente, 

acabaron intentando cumprir o desafío. 

 

Medidas desenvolvidas 

 

• Campaña previa de expectación, que incluíu dúas accións: 

 

o Primeira: un día, cando o alumnado chegou ao centro, atopou centos de 

mensaxes en post-its por todas partes: encerados, baños, pupitres, 

cafetaría, xanelas, portas, columnas, cadeiras, paredes... Esas mensaxes 

incluían frases como “Atréveste?”, “Aceptas o reto”, “Tal vez sexas pioneir@”, 

“Aínda que sexa por probar”, “Queres ser outr@?”, “Muda de pel”, “Sae da 

zona de confort” etc.  Todas as mensaxes incluían ao final 48h, mais sen 

desvelar de que se trataba. Iso xa provocou unha primeira reacción 

sorprendente por parte de toda a comunidade escolar, pois só as persoas que 

forman parte do ENDLG sabían quen o fixera e de que se trataba, ninguén 

máis, o que encheu de sorpresa, comentarios e expectación o centro. 

 

o Segunda: días despois diso, e aínda sen desvelar nada, nun recreo houbo unha choiva de avións no vestíbulo do centro. Así, 

desde o segundo andar lanzáronse cara á entrada arredor dun cento de avións de papel co mesmo tipo de mensaxes, o que 

fortaleceu aínda máis a curiosidade por saber que pasaba e de que se trataba. 



 

• Campaña informativa: unhas semanas despois da campaña de expectación, desvelouse en que consistía a acción. Iso fixérono as 

alumnas e os alumnos membros do ENDLG indo polas clases, onde explicaban o proxecto, en que consistía o Desafío 48 h e onde, polo 

tanto, desvelaron que eran todas esas mensaxes que foron aparecendo nas semanas previas. Nesas visitas informativas ás clases deron 

a coñecer o contrato de compromiso lingüístico e marcaron os días e horas (dous días durante dous recreos) en que as/os alumnas/os 

que quixeran o tiñan que asinar. 

 

• Contrato de compromiso lingüístico: para certificar o compromiso voluntario de participar no Desafío por parte do alumnado, 

redactouse un Contrato de compromiso lingüístico, en que se mestura ton formal con ton informal, e con finalidade tanto informativa 

como de adquisición de compromiso persoal. Nese contrato as persoas asinantes puideron elixir entre dous niveis: 

 

o Nivel ProGalego: a través do que se comprometeron a usar o galego 

durante o horario lectivo, no instituto, con todos/as os/as alumnos/as, 

profesores/as e resto de persoal.  

 

o Nivel ProGalegoPlus: a través do que se comprometeron a usar o galego 

durante todo o día, tanto fóra coma dentro do instituto, en todas as 

situacións comunicativas, tanto orais como escritas. 

 

O contrato especifica as accións que inclúe cada un deses niveis e, 

ademais, convida a descubrir música en galego de todos os estilos ou a, 

por exemplo, configurar o móbil ou as aplicacións de Google en galego. 

 

A gran maioría das/os 200 alumnas/os que asinaron o contrato fixérono 

na modalidade ProGalegoPlus. 

 

• Actividades de reforzo: para reforzar a información e procurar facilitar a creación de ámbito de uso, durante os dous días de 

cumprimento do desafío (14 e 15 de maio) desenvolvéronse diversas accións, como: 



 

o Concerto do rapeiro García MC. 

 

o Charla didáctica sobre lecer en galego de Miguel 

Aquel-e  

 

o Accións nas propias aulas xa dependentes de 

profesores/as de cada materia relacionadas co uso da 

lingua galega nesa materia. Algunhas desas accións 

tamén saíron fóra da aula como, por exemplo, unha 

exposición nos corredores de música en galego actual. 

 

 

• Reflexión e avaliación sobre o Desafío: 

 

o As alumnas e os alumnos participantes fixeron as súas 

reflexións por escrito. Déuselles unha folla para, a partir 

dunhas preguntas, anotaren as súas impresións, 

valoracións, dificultades, fortalezas, opinións etc., sobre o cumprimento do desafío. A partir desas reflexións escritas, o ENDL fixo 

unha avaliación xeral do resultado do proxecto e obtivéronse datos e reflexións moi interesantes. 

 

o Algúns rapaces e rapazas tamén fixeron vídeos persoais de opinión e valoración sobre o reto, en que reflexionan sobre o motivo 

de facelo, sobre as dificultades que tiveron para cumprilo, en que se propoñen intentar falar máis galego, polo menos con algunhas 

persoas ou nalgúns ámbitos etc. 

 

 

  



Recursos necesarios 

 

Os recursos necesarios para esta campaña foron, principalmente, os da vontade, imaxinación, tempo, traballo e ideas dos membros do ENDLG, 

tanto alumnos/as como profesores/as. O que hai quen chama “capital humano”: 

• Deseño da campaña. 

• Redacción do contrato de compromiso lingüístico. 

• Deseño da imaxe utilizada (por parte do Departamento de Debuxo). 

• Redacción dos lemas, colocación post-its, chuvia de avións de papel etc. 

 

Ademais diso, que foi realmente o recurso imprescindible na acción, foron necesarios tamén algúns recursos materiais, aínda que moi poucos. 

En concreto, os seguintes: 

• Chapas do Desafío 48 h para a identificación das persoas participantes, e como obxecto que serviu tamén para recordarlles o uso do 

galego. O custo destas chapas foi de 111’96 €. 

• O custo económico das actividades de reforzo (concerto de García MC e a charla de Miguel Aquel-e) foi de 350 €. 

• Ademais, usouse material propio do centro: folios e fotocopias, post-its etc. 

 

 

Temporalización 

 

PERÍODO ACCIÓN 

Durante o mes de febreiro Valoración, ideas e deseño da acción 

Durante o mes de marzo Deseño da imaxe, campañas comunicativas, accións, actividades paralelas, etc. 

Semana do 22 ao 26 de abril Campaña de expectativa 

Semana do 29 de abril ao 3 de maio Comunicación da campaña e inscrición 

Días 14 e 15 de maio Días de cumprimento do desafío e das actividades paralelas 

Día 16 de maio Reflexión e avaliación por parte dos participantes 

Semana do 20 ao 24 de maio Avaliación xeral por parte do ENDLG 

 

 



Impacto comunicativo 

 

En principio, toda a comunicación do proxecto foi interna, centrándose no alumnado e profesorado do propio centro, a través das accións xa 

descritas e que valoramos moi positivamente: a campaña previa de expectación, coas mensaxes de post-its e a choiva de avións de papel, e a 

campaña informativa do alumnado do ENDL nas propias aulas. O éxito destas accións comunicativas foi fundamental para a alta participación 

e implicación do alumnado. 

 

 

 
 

Aínda que na planificación da campaña nin sequera tivemos en conta a comunicación exterior desta acción, a verdade é que tivo un grande 

impacto comunicativo en redes sociais e en medios, o que serviu claramente para fortalecer o Desafío e para que as rapazas e os rapaces lles 

desen máis importancia ao que estaban facendo. Foi algo que ás/aos alumnas/os participantes lles gustou, tal e como comentaron en non 

poucas ocasións, e que serviu para que se sentisen protagonistas, o que, polo tanto, axuda ao seu imprescindible apoderamento lingüístico. 



 

Así, sen enviar ningunha nota de prensa nin ter ningún contacto cos medios, o simple feito de contar a experiencia a través dun fío de Twitter 

por parte dun dos membros do ENDLG, provocou moito interese, tanto nas redes sociais como por parte dos medios. Ese fío acadou máis de 

1.300 rechíos, máis de 2.600 “gústame” e un alcance de preto de 300.000 persoas. 

 

 

  

https://twitter.com/nelvidalbarral/status/1128368332086882304


 

 

Foron varios os medios que publicaron información sobre o Desafío 48 h, e moitos deles que falaron e entrevistaron directamente a rapaces e 

rapazas participantes. 

 

A presenza da acción en medios de comunicación, tanto en medios escritos como en radio e televisión, pode verse, por exemplo, a través das 

seguintes ligazóns: 

 

• 200 escolares de Oleiros aceptan o reto de falar galego durante 48 horas (Telexornal da TVG): https://i.gal/ue00O  

 

• 48 horas falando galego nun instituto de máis de 600 alumnos castelanfalantes (La Opinión de A Coruña): https://i.gal/1PUmv  

 

• O reto de falar galego durante dous días seguidos (Sermos Galiza): https://i.gal/8JUtg  

 

• A rapazada dun instituto de Oleiros comprométese a falar galego (Radio Galega): https://i.gal/R9JxM  

 

• Este é o desafío que fixo tolear o IES María Casares (La Voz de Galicia): https://t.co/o2IVHGtz32  

 

• A experiencia de atoparse co galego na adolescencia: "É unha mágoa que non nolo aprendesen antes" (Praza.gal): 

https://i.gal/njKIg  

 

• El repte de parlar gallec a l’institut (Diario de la llengua): https://i.gal/guxqy  

 

• O alumnado do IES María Casares de Oleiros comprométese co galego (CDSG): https://i.gal/5VUj1  

 

• Ikasle gaztelania-hiztunak 48 orduz galegoz (Argia): https://i.gal/XloY7  

 

• Liberdade para escoller (artigo de opinión de Xosé Manuel Pereiro en La Opinión): https://i.gal/pidxX  

https://i.gal/ue00O
https://i.gal/1PUmv
https://i.gal/8JUtg
https://i.gal/R9JxM
https://t.co/o2IVHGtz32
https://i.gal/njKIg
https://i.gal/guxqy
https://i.gal/5VUj1
https://i.gal/XloY7
https://i.gal/pidxX


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 



Valoración xeral 

 

Desde o ENDLG do IES María Casares de Oleiros non podemos facer máis que unha valoración positiva da acción, baseada principalmente 

nos seguintes argumentos: 

 

• A acollida e participación foi moi superior á agardada, chegando a quintuplicar as previsións iniciais máis optimistas. 

 

• A implicación do alumnado, tanto a dos membros do ENDLG como a dos alumnos/as participantes no reto, tamén foi maior da 

agardada. Foron moitas as rapazas e os rapaces que o tomaron moi en serio, que intentaron cumprilo realmente en todos os ámbitos 

durante esas 48 h, e sabemos o esforzo e compromiso que iso supón nun ambiente e contorno en que o galego é moi residual. 

 

• Moitas das reflexións feitas durante e despois do desafío polas rapazas e os rapaces participantes son de grandísimo interese, e 

demostran a necesidade da iniciativa e que esta foi moi útil e positiva para o fomento da lingua e para procurar incrementar o seu uso 

entre elas/es. Algunhas desas reflexións, conclusións ou compromisos son, por exemplo: 

 
▪ “É unha mágoa que me custe tanto falar galego, polo que é unha mágoa que non mo falasen máis na casa de pequeno”.  

 

▪ “Tendo en conta que nós nunca o falamos, nin na familia nin as amigas, non ten sentido 

que tamén na escola teña tan pouca presenza, porque así nunca o imos poder falar ben”. 

 

▪ “A min gustaríame falalo moitas máis veces. A ver se son capaz”. 

 

▪ "Eu nunca falo galego, pero na miña casa si o falan meus pais. Eles dixéronme que esta 

iniciativa lles parecía moi ben, a min apetecíame facelo porque non escoito moito falar 

en galego. Esperemos que non se estea perdendo", 

 

▪ “A partir de agora Carla e mais eu imos falar galego entre nós sempre que poidamos”. 

 

▪ "Eu nunca falo galego, ninguén da miña familia o fala, e a min gústame. É unha pena 

que non o falen. Gustaríame que de pequena me falasen porque é un idioma moi bonito 

e gustaríame falalo con fluidez. Vou intentar practicalo. Xa mandei varios whatsApps en 

galego tamén, e a todos lles parece moi boa idea". 



 

▪ “Foi bonito que todos o falásemos, aínda que fose só 

durante 48 h. Pero estaría ben facelo máis veces”.  
 

▪ "Eu fáloo ás veces, pero nin meus pais nin meus avós o 

falan, e todos quedaron abraiados cando me oíron pero 

gustoulles a idea. Eu penso que dende pequenos 

deberíannos falar en galego, para estar máis familiarizados, 

porque nos dan todo en castelán. Vou tentar falalo máis 

porque non me gustaría que se perdese". 

 

• A relación recursos destinados – impacto e 

resultados acadados cremos que é inmellorable.  

 

• O grandísimo interese amosado por esta acción 

por parte de moitos outros centros educativos 

cremos que é tamén unha demostración da 

conveniencia da iniciativa, e cremos que pode servir como exemplo de boas prácticas (con todas as correccións e adaptacións que sexan 

precisas) para desenvolver en contextos semellantes ao do noso IES, onde o uso do galego por parte do alumnado é simplemente 

anecdótico. 

 

• O impacto mediático acadado, con información en 

xornais en papel (La Voz de Galicia, La Opinión de A 

Coruña ou Sermos Galiza) e dixitais (Praza Pública 

ou Sermos Galiza), con información en radios (Radio 

Galega, Radio Voz, Radio Tui, Radio Oleiros, 

InterCoruña Radio...), cunha noticia no Telexornal da 

TVG, e incluso cunha reportaxe nun medio catalán 

sobre lingua (Diario de la llengua) e noutro vasco 

(Argia), fortaleceu moi positivamente a campaña, 

ademais de servir de incentivo moi importante para 

os/as propios/as rapaces e rapazas participantes.  

Alumnos/as do ENDLG 



 

• A acción tamén foi moi ben acollida pola contorna escolar, tanto polas familias (ben a través da ANPA, que a difundiu amplamente 

a través das súas redes sociais, ben a nivel individual, a través da transmisión de moitos parabéns) como por, por exemplo, algúns dos 

equipos deportivos onde participan as nenas e os nenos, que transmitiron os parabéns e que se comprometeron a usar máis o galego, 

entendendo así o seu compromiso social coa lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Anexo: 


