


Preguntas e marco do proxecto
Que é a paisaxe lingüística?



PL do Polígono de Sabón



PL do Polígono de Sabón



A PL do concello



O obxectivos de GrafiTIC a nosa 
paisaxe lingüística

• Amosar aos estudantes de secundaria e bacharelato novos recursos TIC para
estudar as linguas e prácticas comunicativas da contorna a través da
“Paisaxe Lingüística” : cartelaría e mensaxes escritas no espazo público.

• Analizar e etiquetar as mostras da paisaxe lingüística da contorna do IES
Manuel Murguía e da zona centro de Arteixo e contrastalas coa paisaxe
lingüística da memoria (a toponimia tradicional destas áreas).

• Xeolocalizar os resultados da análise en MAVEL, un recurso TIC
desenvolvido pola equipa da USC.

• Sensibilizar aos estudantes cara a diversidade lingüística para formar
cidadáns máis comprometidos e respectuosos coa multiculturalidade.



TIC-TAC-TEP

• O noso proxecto liga a investigación básica coas aplicacións a
través das novas tecnoloxías para a elaboración de recursos TIC-
TAC-TEP.

• Os resultados permiten:
• Afondar nas novas ecoloxías multilingües.

• Ofertar recursos para a educación lingüística crítica facendo aos
destinatarios destes productos protagonistas no proceso de creación a
través da investigación-participativa.

• Analizar o PL que a mocidade recolle e, polo tanto, percibe como
pertinente.
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MAVEL: DAS TIC AS TAC-TEP

Salto cualitativo

O paso das TIC (as tecnoloxías da información e a 

comunicación) ás TAC (tecnoloxías da aprendizaxe e o 

coñecemento) e cara ás TEP ( as tecnoloxías do 

empoderamiento e a participación).

Non se trata só de almacenar coñecementos, o reto é 

xerar coñecemento co-construído 

participativo e significativo.



TIC

MAVEL UNHA FERRAMENTA PARA 
XEOLOCALIZAR E ETIQUETAR A PL



MAVEL-PARTICIPACIÓN CIDADÁ

http://avel.cesga.es/


Xeolocalización da paisaxe lingüística



Contrastar coa PL na memoria

PL na memoria

http://avel.cesga.es/formulario/?valor=monolingue


Os estudantes descubren que a PL non é como 
pensaban antes de iniciar o traballo….

Nas sesións previas realizadas na
aula preguntámoslles cales serían as
linguas da PL do concello.

A realidade lingüística que
observamos é distinta á que vemos.

A súas expectativas eran que a PL 
estaba en español  e galego (concello
bilingüe) e que non era demasiado
multilingüe.

O traballo de campo feito polo 
alumnado amosou outra realidade.



Non se cumpren as súas 
expectativas

➢ Distribución do monolingüismo 
e do multilingüismo.

➢ Presenza de máis linguas que 
español e galego no espazo
público.

➢ A presenza preponderante do 
inglés.



Descubrimos que linguas (e 
variedades) están 

invisibilizadas na PL para 
estes estudantes

❖Que linguas non se recollen?

❖Que PL desapareceu? Toponimia

Abrénse novos  interrogantes na 
comunidade científica



TEP

TEP: TRANSFORMACIÓN DE MAVEL NUN 
RECURSO PARA O EMPODEIRAMENTO E A 

PARTICIPACIÓN





E como en todas viaxes 
aprendemos

Que aprendemos?



Aprendemos a  facer traballo de campo e a investigar 
colaborativamente en grupos pequenos e grandes e entre todas e 

todos recollemos case 700 fotografías da PL



Distribución e análise



2- ETIQUETAR E XEOLOCALIZAR A PL

✓Pl subido e etiquetado

✓Español monolingüe ou en cartel 
multilingüe

✓Galego monolingüe ou con outras 
linguas

✓Inglés (monolingüe ou con outras 
linguas)

✓Outras linguas

http://avel.cesga.es/vistas/mensajes/page/21/
http://avel.cesga.es/vistas/localizaciones/?filtro=68&filtro2=25
http://avel.cesga.es/vistas/localizaciones/?filtro=69&filtro2=24
http://avel.cesga.es/vistas/localizaciones/?filtro=70&filtro2=26
http://avel.cesga.es/vistas/localizaciones/?filtro=71&filtro2=52


3- Contrastar a PL actual coa PL da memoria

Graffiteamos nos mapas da PL a toponimia tradicional



PL en Caldas (topónimo tradicional)



¿Cal era o topónimo do lugar onde está o noso centro 
educativo? Os terreos



E como era a contorna do IES?

O Polígono de Sabón



Imaxe aportada por Xabier Maceiras
50 anos de expropiacións para o polígono de Sabón, 1965-2015

https://www.facebook.com/50-anos-das-expropiaci%C3%B3ns-para-o-pol%C3%ADgono-de-Sab%C3%B3n-1965-2015-936008606478437/


4- Indagar sobre os motivos da actual PL



6- Cidadáns participativos… comprometidos e activos para 
TRANSFORMAR a nosa realidade




