
Boas, envío algúns enlaces para completar a información sobre o Proxecto	Ríos e o 
Fitofaladoiro, xa que o pasado xoves 4 de abril (XXI	Encontros	para	a	Normalización	
Lingüística) non puidemos profundar por falta de tempo. 
O meu correo é camilourense@edu.xunta.es, por se necesitades aclarar algo ou máis 
información. Se coñecedes outros enlaces interesantes, agradezo que me enviedes unha 
mensaxe coa referencia. 
 
Saúde! Camilo Ojea Bouzo, CPI Mosteiro-Meis. 
 
 
PROXECTO	RÍOS	
http://proxectorios.org/ 
info@proxectorios.org 
Ramsés Pérez e Paco Bañobre poden aclararvos calquera dúbida. 
 
http://www.rios-galegos.com/ 
Información moi interesante sobre diversos ámbitos relacionados. Sobre as cuestións 
lingüísticas non podo opinar. 
 
http://mapimat.blogspot.com/ 
Blog dunha compañeira do meu centro, Pilar González. Entre outros moitos recursos 
interesantes, algúns dos xerados no traballo do P.Ríos. 
 
 
FITOFALADOIRO	
Enderezo da web: fitofaladoiro.eu  
 
Moita información potente nas entradas da parte esquerda do menú. Entrade en vídeos tutoriais, 
documentos descargables e enlaces externos. Facédeo dispoñendo de tempo, hai moitos 
documentos que merece a pena ver con calma. No enlace de resultados seguro que pasaredes un 
bo rato vendo os nomes aportados. 
 
O enlace da esquerda de Participación permitiravos ver as aportacións dos centros. Algunhas 
recomendacións, aínda que loxicamente se tedes interese todo merece a pena: 
 
Participación  Lista de Participantes non anónimos  Entrar neses enlaces finais 
(dende a propia web) 

 
 Po. Meis. CPI de Mosteiro-Meis. 

 
O dispoñible do meu centro. Non é gran cousa, hai audios que están ben, en todo caso 
permite ver como se garda a información aportada. Faltan bastantes cousas, houbo algún 
curso no que non enviamos todos os datos, un erro que temos que corrixir. 
 

Algúns centros para min destacábeis: 
 

 Lu. Mondoñedo. IES Plurilingüe San Rosendo. 
 

 C. As Pontes de García Rodríguez. IES Castro da Uz. 
 

 Lu. Guitiriz. CEIP Plurilingüe Lagostelle. 
 

 Po. Vila de Cruces. CEIP de Cerdeiriñas. 
 

 Po. Bueu. IES Illa de Ons. 
 

 Lu. Castro de Rei. IES da Terra Chá, José Trapero Pardo. 


