Normalización
Lingüística
MEMORIA DA CONCELLARÍA DE
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2014

CAPÍTULO I. O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo (SNL) foi creado en 1989
seguindo o estipulado no artigo 26 do Capítulo IX da Ordenanza de normalización
lingüística do concello aprobada nese mesmo ano. Este servizo ten delegadas as
funcións en materia de normalización lingüística do concello. Os obxectivos do SNL son:
•
•
•

Conseguir a normalidade lingüística.
Garantir os dereitos lingüísticos da cidadanía.
Recuperar o patrimonio inmaterial galego.

Para a consecución destes obxectivos o SNL planifica as actuacións dinamizadoras e
determina os criterios da política lingüística que asumirá o concello seguindo a
ordenanza, partindo sempre do marco lexislativo existente e da realidade
sociolingüística. Ademais debe xestionar e dirixir:
•

•
•

•

Campañas de dinamización lingüística nos sectores socioeconómico,
socioeducativo, sociolaboral, sociocultural… e nos ámbitos das novas tecnoloxías
da información, especialmente aquelas dirixidas á mocidade e á poboación
infantil.
Actividades tendentes a facilitar o coñecemento da lexislación lingüística: dereitos
e deberes, galeguización de nomes e apelidos...
Actuacións desenvolvidas para un maior e mellor coñecemento da lingua galega e
da súa realidade sociolingüística: obradoiros de lingua, obradoiros de
comunicación oral, obradoiros de dinamización sociolingüística, edición de
léxicos, carteis e outros soportes de difusión terminolóxica…
Actuacións publicitarias tendentes a dar a coñecer o SNL, o seu traballo e ofertar
a súa colaboración. Ademais de garantir a presenza do SNL nos foros de debate,
simposios, seminarios ou congresos que teñan como eixo a dinamización das
linguas minorizadas e/ou minoritarias en situacións de anormalidade lingüística.
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Labor, e fin último, que ha ser participado e transversal, de aí que o Concello de
Vigo artellase mecanismos para contarmos coa sociedade para sabermos da súa
opinión, inquedanzas, suxestións, achegas, e sobre todo, avaliación do traballo
desenvolvido polo SNL. Só coa participación cidadá na planificación da política
lingüística, entendemos que se lexitima este proceso social complexo que é a
normalización lingüística.
1.- RECURSOS DO SNL
•

Recursos humanos

O cadro de persoal deste servizo redúcese a dúas persoas: unha técnica e unha
administrativa.
Neste ano 2014 contouse cunha técnica máis por dun contrato de 2 meses ao termos
unha subvención da Secretaría Xeral de Política Lingüística. A xornada de traballo non
era completa.
•

Recursos materiais

O orzamento total deste servizo para o 2014 foi de 317.172,04 €, se ben cómpre sinalar
que para o fomento e dinamización da lingua o total foi de 218.800 euros.
O SNL posúe outros recursos materiais entre os que queremos destacar o material
bibliográfico. Sexa este de consulta: libros, manuais de documentos administrativos,
modelos de documentos administrativos e xurídicos, libros de estilo, dicionarios,
vocabularios, atlas... sexa de préstamo: libros de linguaxe administrativa, gramáticas,
dicionarios, léxicos, manuais... mais tamén novelas, vídeos, curtas, filmes... que forman
parte da nosa biblioteca cuxos fondos son prestados tanto ao persoal municipal coma á
cidadanía, colectivos como centros de ensino, asociacións veciñais, culturais...
•

Recursos na rede

Continuamos potenciando as nosas canles de comunicación a través da rede coa nosa
páxina web e o facebook. A nosa páxina web achega información sobre as actividades
que realizamos (contadas, cursos, programas...) ademais conta cun servizo de
asesoramento “SNL responde” que permite á cidadanía consultar calquera tipo de
dúbida dende a páxina web e obter a súa resposta en 48 horas. Por outra banda o perfil
de Facebook consegue unha interacción máis inmediata e directa coa cidadanía.
Actualízase case a diario, polo que a cidadanía coñece de primeira man o que facemos
no SNL.
Asemade, o blog de toponimia “toponimia de Vigo” continua fornecendo de información
sobre os nomes de lugar de Vigo e as actividades relacionadas coa toponimia.
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2.- FUNCIÓN DO SNL
Partimos da realidade sociolingüística do noso concello, onde o galego presenta unha
realidade moi desfavorecedora. Nos últimos anos recuou o uso da nosa lingua ata
chegar aso valores actuais: só un 15% da poboación viguesa emprega o galego como
lingua habitual. O dato máis preocupante é que esa cifra descende na franxa de idade
máis baixa, o futuro das linguas. Así a mocidade, malia partir dun coñecemento axeitado
que a posibilitaría para se comunicar en galego, apenas o fai, sendo o galego maioritario
entre a poboación de idade máis avanzada. Por outra banda, no rural vigués á lingua de
noso ten máis presenza ca no centro urbano e nas zonas de novos asentamentos e,
mesmo, de segundas residencias. Como non pode ser doutro xeito datos como os
referidos orientan a acción normalizadora deste concello.
Outro dato que consideramos significativo é que a maioría da poboación viguesa
demanda maior presenza do galego e é partidaria de accións normalizadoras. Accións
que considera que han partir, principalmente, da propia administración.
Xa que logo, o Concello de Vigo, a través da Concellaría de Normalización Lingüística
(CNL), atende esta demanda social e asemade cumpre co mandato legal (Estatuto de
Autonomía de Galicia e Lei de normalización lingüística) de impulsar a normalización
da lingua galega, velar polo seu uso e polos dereitos lingüísticos das e dos cidadáns.
Analizamos as funcións, e así mesmo, o traballo desenvolvido polo SNL atendendo ao
labor interno (na propia administración, empresas concesionarias, organismos
autónomos) e externo (cara á poboación) e asemade ao traballo orientado á formación e
asesoramento lingüístico, e cara á dinamización da lingua propia de Galicia.
•

Formación

A propia ordenanza municipal recolle que todo o persoal ao servizo desta administración
ha estar habilitado para utilizar as dúas linguas oficiais en igualdade de condicións, tanto
na escrita como no oral.
Esta premisa deixa de manifesto que é o propio persoal do concello quen é responsable
da calidade lingüística das comunicacións realizadas, se ben o SNL será o encargado
último, mais non o único. Tamén deixa entrever xa cal ha ser un dos labores principais
deste servizo: a formación. Así ha actualizar o coñecemento lingüístico do persoal
municipal e pór ao seu dispor recursos e ferramentas lingüísticas (fornecidas a través de
internet, páxina web do SNL ou intranet).
O labor de formación interno do persoal vén sendo realizado a través do Departamento
de Recursos Humanos. O Plan de formación continuada oferta cursos de lingua a
linguaxe galega para o persoal que traballa para esta administración local e organismos
autónomos.
Neste senso a actuación cotiá do SNL oriéntase ofertar información telefónica,
presencial, por correo electrónico sobre recursos, ferramentas, cursos, actualizacións de
estilo, léxicos... tanto para o persoal interno como para a cidadanía en xeral.
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Mais nos programas de dinamización atendemos tamén á formación dun xeito máis
perfilado con cursos orientados a un sector determinado ou a unha finalidade específica.
•

Asesoramento

A corrección de textos, a resolución de dúbidas puntuais, o asesoramento verbo de
criterios de estilo, de redacción... así como asesorar sobre que manuais, dicionarios,
vocabularios... verbo de dos dereitos lingüísticos, accións, campañas... son, asemade, o
día a día deste SNL.
Mais tamén temos unha outra tarefa de asesoramento como é a de darlle esta á
corporación verbo política e planificación lingüísticas, xunto co seguimento e
cumprimento da lexislación lingüística.
Na actual páxina web creouse un apartado de asesoramento directo “SNL responde”
onde o usuario ou usuaria da web pode formular a súa dúbida e enviala directamente
nun formulario habilitado para o dito fin. As dúbidas son respondidas nun prazo nun
superior a 48 horas.

Imaxe da sección de asesoramento da páxina web do SNL

•

Información

É complementaria coas dúas anteriores e ao tempo canle das dúas. Esta actuación
cotiá (interna e externa) versa sobre:
Lexislación lingüística
Dereitos lingüísticos
Cursos e Celgas
Probas de galego
Toponimia e antroponimia (galeguización de nomes e apelidos)
Informes sobre
Lexislación lingüística
Dereitos lingüísticos
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Toponimia e antroponimia
Dúbidas lingüísticas
OMNL
Queixas achegadas á Comisión de Suxestións
Validacións de documentación
•

Dinamización

É o labor que máis transcendencia e proxección presenta no conxunto do traballo do
SNL. A planificación, xestión, execución e avaliación das accións a prol da lingua propia
é a tarefa máis laboriosa e significativa. A dinamización como ferramenta para
acadarmos a normalización da lingua propia en Vigo.
Labor, como xa dixemos, participada pola sociedade, para o cal parte importante do
empeño do SNL é promover e coordinar redes de traballo para fomentar o uso e
coñecemento do galego entre a poboación. Así, establecemos REUNIÓNS periódicas:
trimestrais cos equipos de normalización lingüística dos centros de ensino e coa
Comisión Cidadá de Normalización Lingüística; mentres que o Consello Social da Lingua
ten dúas reunións ordinarias ao ano. Asemade, realizamos xuntanzas puntuais con
determinados sectores para lles presentar actividades, sabermos das súas demandas,
coñecermos a súa actividade neste eido, planificar actuacións conxuntas...
O labor de achegamento, coñecemento, promoción e difusión da lingua de noso que
realiza o SNL ten como fundamental destinatario o colectivo cidadán vigués, mais
achegándose por sectores e mesmo treitos de idade, por sabermos que son diferentes
as circunstancias polo que han ser distintas as accións e tamén os obxectivos que se
pretenden.
Estas actuacións están artelladas en programas dinamizadores que levan, algúns,
desenvolvéndose dende xa hai anos e que están dando os resultados formulados (aínda
que devagar). Queremos destacar estes feitos:
•

A demanda por parte do público destinatario, sexa este sectorial (alumnado que
demandan el mesmo a continuidade de accións ou o profesorado que achega
novas incorporacións) ou ben a totalidade da cidadanía, naqueles programas cun
amplo abano de destinatarios.
• A participación moi notable na maioría das accións e proxectos realizados.
• A valoración favorable, e mesmo moi favorable, da maioría das actuacións.
Precisamente é a análise, a revisión por parte dos programadores e artífices da
actividade, e a avaliación das e dos destinatarios parte esencial no traballo e na faceta
de programación do SNL, xa que nos permite orientar e reconsiderar as accións
ofertadas, así como os obxectos perseguidos nelas.
Por último queremos mencionar a implicación doutras áreas do concello e de colectivos,
entre os que temos que destacar, o profesorado. A participación, as achegas, suxestións
e sobre todo, a súa experiencia permítennos avanzar nos programas ofertados ao
ensino e nos obxectivos pretendidos.
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O Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo (PDL) aprobado no ano 2007 é o
documento que orienta e determina as actuacións neste eido.
Analizaremos polo miúdo este labor dinamizador no capítulo seguinte.
A Ordenanza municipal de Normalización Lingüística, aprobada no ano 1988, e
publicada no BOP do 17 de maio de 1989, establece no artigo 14.1.: “A declaración da
oficialidade do idioma galego esixe que todo o persoal ao servizo da corporación estea
en condicións de empregalo nos dous niveis, oral e na escrita, en igualdade có castelán
e de acordo coa natureza do seu posto de traballo.” Asemade o Plan de dinamización
lingüística de Vigo establece a necesidade de “consensuar un documento no que se
identifiquen os usos lingüísticos que deben ser asociados a cada tipo de deseño de
documentación en galego”.
Para lles darmos cumprimento a estes principios e cara a garantir dereito das e dos
cidadáns de seren atendidos/as en galego, o SNL elaborou os Perfís Lingüísticos do
concello. Documento baseado nunha primeira achega a este obxectivo que o propio SNL
xa presentara no ano 2009.
Documento que foi remitido nese mesmo ano ás unidades de Recursos Humanos e
Asesoría Xurídica xunto coa solicitude de crear unha comisión interna de traballo para
os debater e presentar á súa aprobación definitiva.
3.- ÓRGANOS COLEXIADOS CONSULTIVOS
A normalización da lingua de noso é un proxecto integrador e que ha comprometer a
distintos estamentos, administracións, entidades... mais tamén ha cidadanía. O Concello
de Vigo así o entende e por iso dotouse de dous órganos colexiados que representan a
cidadanía, as institucións, asociacións, entidades...
• O Consello Social da Lingua (CSL) é o órgano consultivo en materia de lingua
do Concello de Vigo. A súa función principal é conseguir que a cidadanía viguesa
empregue a lingua galega con normalidade na cidade. Comezou en 2004, e dende
entón sempre formou parte en decisións importantes do funcionamento do Servizo de
Normalización Lingüística como a creación do Plan de dinamización lingüística do
concello. Nel están representados as distintas entidades que representan a cidade (o
deporte, a industria, o comercio, o asociacionismo, os partidos políticos, os sindicatos,
as persoas de orixe inmigrante...).
Neste 2013 o Consello Social da Lingua e a Comisión Permanente analizaron o traballo
desenvolvido no pasado ano, e na reunión de novembro avaliáronse os programas
Alumea a túa lingua e Gústame o galego realizadas este ano coa colaboración da
Universidade de Vigo, asociacións veciñais e Real Club Celta de Vigo (membros todos
eles do propio consello).
A Comisión Cidadá de Normalización Lingüística (CMNL) é o outro órgano
consultivo do concello en materia de lingua. Nela están representadas as entidades e
organizacións que traballan a prol da lingua e da súa normalización, en Vigo ou en
Galicia. Leva funcionando dende o ano 2000 e os seus obxectivos son, entre outros,
•
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propor, analizar, estudar... actuacións cara a acadar a normalización da lingua ou
analizar a situación sociolingüística da cidade.
En sesión plenaria a CMNL aprobou a posibilidade de integrar novas entidades que, no
ámbito vigués, traballen a prol da normalización da lingua de noso. Aprobación á que se
chegou tras o ditame favorable do secretario xeral do Concello de Vigo.
Daquela, a Comisión Cidadá de Normalización Lingüística e o Consello Social de Lingua
son os espazos de traballo, proposta de iniciativas e accións, posta en común, así como
de adopción de medidas e avaliación do labor deste servizo municipal.
Nos últimos plenos do Consello Social da Lingua e da Comisión Cidadá de
Normalización Lingüística debateuse a posibilidade de aglutinar as dúas entidades nun
só órgano consultivo, o Consello Municipal da Lingua. Ambos debates deron a razón á
necesidade de traballar como un só órgano, onde as distintas entidades que hoxe
conforman os dous consellos estean representadas.
• Outros foros de encontro
Contamos con outros medios para traballarmos coa cidadanía e entidades. Así as
xuntanzas trimestrais cos equipos de normalización e dinamización lingüística son
o lugar de encontro, proposta, posta en común e avaliación das accións e programas
dirixidos á poboación estudantil deste concello. Coas achegas, suxestións, avaliacións e
críticas ao noso quefacer imos artellando un programa dinamizador que tenta ser o máis
acaido e atraente para as e os estudantes das distintas etapas da educación regrada.
Os informes e avaliacións achegados polos centros e entidades que realizan as
actividades ofertadas permítennos ter un diagnóstico da realidade da lingua na nosa
cidade, sobre todo en torno ás idades máis temperás e no eido educativo.
Asemade, as xuntanzas con asociacións veciñais, culturais e xuvenís permiten tamén
ese traballo consensuado, e sobre todo, complementario co labor desenvolvido por
estas entidades.
Mais tamén cremos que ese labor participativo e consensuado non só ha ter proxección
externa senón que cómpre tamén implicar a outros departamentos municipais. Daquela
ese é outro dos aspectos cos que contamos: a capacidade de interacción con outras
concellerías. As boas relacións entre os departamentos facilitan os traballos
transversais, como o traballo dun SNL.
Mantemos diálogo permanente con certas áreas municipais; iso si non con todas como
sería desexable. Mocidade, Igualdade, Patrimonio e Urbanismo/Estatística son as áreas
coas que en mellor e maior sintonía desenvolvemos accións conxuntas.
4.- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA ORALIDADE DE VIGO (CIOV)
O Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV) nace formalmente en 2013 pero
foi fraguándose dende hai máis de 6 anos.
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O CIOV xorde co firme propósito de recuperar, pór en valor e transmitir o legado herdado
de improvisadores tradicionais, tanto en verso como en prosa; e pola outra aglutinar
novos xeitos de improvisación oral na lingua de noso.
A “fama” do CIOV transcende as fronteiras galegas e chegou a Sorbonne, Paris. O SNL
participou na mesa redonda do congreso de “L'improvisation orale tradition et actualité.
Galice, Pays Basque et Pays Catalans” de marzo deste ano.
En xaneiro, no Verbum, houbo un encontro europeo por mor do proxecto “Dialogue for
tomorrow”, no que participaba Galiza e norte de Portugal, sobre o patrimonio inmaterial.
Neste encontro o CIOV deu a coñecer aos responsables do proxecto de Chequia, Grecia
e norte de Italia o seu funcionamento e obxectivos.

Imaxe das persoas participantes da xuntanza no Verbum

Os obxectivos principais deste centro son:
- formar improvisadores e improvisadoras
-crear un espazo de estudo dunha tradición que non foi estudada pola intelectualidade
galega por entender que era menos valiosa que a escrita
-crear un lugar de encontro colectivo nun mundo cheo de espazos unitarios
-converter a improvisación oral nun sinal da identidade colectiva da nosa cultura
-recuperar a nosa lingua e o seu uso reivindicativo e lúdico
Xa que logo, a improvisación oral convértese nunha ferramenta para formar persoas
cunha linguaxe rica en lingua galega, que sexan quen de expresar o que senten e o que
acontece ao seu redor; mentres que a lingua de noso achégase como unha
oportunidade para recuperarmos a improvisación oral, formando persoas coa
capacidade de empregar a palabra para expresarse (nunha época na que a palabra
parece perder a súa función comunicadora fronte á imaxe).

Imaxe do CIOV
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O CIOV é un centro dependente da Concellería de Normalización Lingüística do
Concello de Vigo. A programación deste, así como o traballo a desenvolver son
artellados no Servizo de Normalización.
O CIOV ten como sede central o Instituto Municipal de Educación (camiño do Chouzo,
número 2), no que se impartirán as aulas semanais e outras actividades formativas máis
puntuais. Asemade outros espazos espallados pola xeografía do noso concello
desenvolverán actividades dinamizadoras.
A formación e a dinamización son os dous piares do CIOV.
Para cumprir con este obxectivo o CIOV conta con cursos de formación impartidos por
profesionais da regueifa, contadores e contadoras, profesionais do rap e slam, do teatro
improvisado. E sempre cun elemento común, o coñecemento da lingua, vocabulario,
destrezas lingüísticas, fonética, xiros da lingua... Polo que a formación terá dúas partes,
unha común: coñecemento da lingua vehicular; e outra parte específica: tipoloxía,
tradición, ferramentas específicas para as contadas, a regueifa, a poesía, o teatro...
Para conseguirmos un maior desenvolvemento do proxecto, o centro ten un proxecto de
dinamización que o achegue á cidadanía. Actividades dinamizadoras desenvolvidas en
distintos puntos da cidade (rúas, centros comerciais, cafetarías...). Seráns e vermús
regueifeiros, contadas, slams e outras manifestacións poético-musicais... son algunhas
destas actividades realizadas e das que daremos conta polo miúdo máis adiante ao
analizarmos a actividade desenvolvida polo SNL.
Xa que logo a colaboración e implicación da cidadanía, sobre todo dende as asociacións
veciñais, de comerciantes e culturais, así como dos centros de ensino, é dun grande
valor para podermos recuperar e transmitir a improvisación oral.
O CIOV conta con profesorado cualificado, experto na didáctica e profesionais no seu
campo. Josiño da Teixeira é o regueifero-profesor encargado de impartir as aulas
semanais; Bieito Lobariñas, Luís O' Caruncho, Pinto d' Herbón e outras regueifeiras e
regueifeiros colaborarán decote no desenvolvemento das actividades. Avelino González
é “o programador” dos contidos da sección de narración oral. Ana Carreira, é quen
imparta as aulas semanais, xunto con Paula Carballeira e Raquel Queizás. Cóntase
tamén con afamados contadores como Cándido Pazó ou Celso Sanmartín... cun amplo
coñecemento sobre o mundo das contadas e a improvisación.
No eido do Slam, das novas tendencias da poesía contamos con Silvia Penas, Iria
Pinheiro, Jesús Andrés, así como as achegas de rapeiras e rapeiros. Verbo do teatro
improvisado é Uxía Blanco quen coordina a formación e programación.

Memoria SNL 2013

Páxina 9 de 60

Normalización
Lingüística
CAPÍTULO II. PLAN DE TRABALLO DESENVOLVIDO NO ANO 2014
POLA CONCELLARÍA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
O Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo (PDL) permítenos estruturar o
traballo desenvolvido dende esta concellería ao longo do ano 2014.
Dos diferentes sectores estratéxicos que determina o PDL, neste ano, continuamos
traballando nos programas aprobados e iniciados no pasado e abrimos novos eidos de
incidencia:
•
•
•

Poboación infantil e xuvenil: actividades de dinamización de disinto formato
Poboación adulta: actividades formativas e dinamizadoras
Poboación xeral: patrimonio inmaterial, actividades dinamizadoras e de formación

Como directrices estratéxicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincular a lingua galega ás actividades ofertadas desde os centros de ensino.
Implicar as familias nas actividades de promoción da lingua galega.
Aproveitar o potencial da oferta musical, deportiva e de ocio da cidade para
incorporar o galego ás actividades e accións dirixidas á mocidade.
Aproveitar as posibilidades que ofrece a estrutura xuvenil da cidade para gañar
galegofalantes entre a mocidade.
Valorizar o tecido asociativo comprometido coa promoción da lingua como actores
dinamizadores do proceso de implicación do conxunto do asociacionismo.
Sensibilizar a estrutura asociativa do sector socioeconómico para o deseño de
accións de promoción do galego.
Promover a presenza da lingua nos momentos de cambios de imaxe corporativa
na oferta de novos servizos e produtos.
Implicar o tecido asociativo máis sensibilizado co proceso de normalización
lingüística no desenvolvemento de actividades de promoción do galego.
Sensibilizar da riqueza patrimonial inmaterial, do valor desta, da necesidade da
súa recuperación, posta en valor e transmisión cara a recuperarmos a lingua de
noso e legala a xeracións vindeiras, garantindo o seu presente.

Obxectivos:
•
•
•
•
•

Acadar o uso normalizado do galego nas iniciativas que desenvolven os centros
de ensino de Vigo.
Promover unha mellor actitude das familias para que cumpran un papel máis
activo na promoción do galego.
Implicar os xestores e programadores da oferta lúdica xuvenil na promoción social
do galego.
Fomentar o uso do galego entre os colectivos xuvenís da cidade.
Fomentar o uso do galego nas iniciativas e actividades das asociacións e
colectivos socioculturais.
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•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar recursos e cualificación necesaria que faciliten o uso do galego por
parte de asociacións e colectivos socioculturais.
Proporcionar accións conxuntas cos axentes implicados.
Fomentar o uso do galego na comunicación interna e externa das distintas
entidades.
Dar prioridade a acción normalizadora nos ámbitos estratéxicos.
Promover a comprensión da dimensión internacional do galego.
Potenciar o valor estratéxico que para a lingua galega ten a lusofonía.
Recuperar o patrimonio inmaterial, poñelo en valor, transmitilo e sermos
referencia deste traballo preciso.

TOPONIMIA DO VAL DE FRAGOSO
Continuamos cun proxecto de traballo colectivo e participativo realizado xunto coa
Universidade de Vigo, de posta en valor e de coñecermos como pobo de noso cunha
historia e cun patrimonio. Proxecto que se materializa na recollida, análise, corrección e
valoración da toponimia viguesa.
Presentouse, neste ano, o terceiro título sobre a toponimia do Val de Fragoso :Beade.
Realizado conxuntamente por Lorena Carrasco e Gonzalo Navaza, grazas á
colaboración das e dos veciños da parroquia. En especial queremos mencionar á
Comunidade de Montes e a asociación veciñas.
Na actualidade tres son os volumes publicados correspondentes ás parroquias de Coia,
Lavadores e Beade.

Imaxe das portadas dos tres volumes, sobre a toponimia do Val de Fragoso, que foron publicados

1.- POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL
As accións dinamizadoras dirixidas á poboación infantil e xuvenil nos diferentes
programas e actividades que ao longo do ano realizamos achéganse á poboación
destinataria ben a través dos centros de ensino ofertadas en horario escolar e
aqueloutras ofertadas fóra deste e que queren tamén facer partícipes á familia,
chegando unhas veces dende o contorno máis próximo a estas que son as propias
asociacións veciñais.
Recollemos así neste sector estratéxico dous dúas directrices estratéxicas de actuación
conforme o determinado no PDL:
Memoria SNL 2013
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•
•

Vincular a lingua galega ás actividades ofertadas desde os centros de ensino.
Implicar as familias nas actividades de promoción da lingua galega.

Na procura deste dous obxectivos:
•
•

Acadar o uso normalizado do galego nas iniciativas que desenvolven os centros
de ensino de Vigo.
Promover unha mellor actitude das familias para que cumpran un papel máis
activo na promoción do galego.

E tendo sempre como máxima o principio de aprender xogando e xogar aprendendo
cando falamos de achegar os nosos cativos e cativas á lingua propia de Galicia.
Neste 2014, continuamos cun traballo compartido coas escolas infantís cara a levar
actividades de dinamización e normalización da lingua a estes espazos educativos, que
até a data só recibían accións puntuais. Cada ano auméntase a colaboración coas
escolas infantís coa programación de actividades para as e os máis cativos. Asemade
desenvolvimos accións presentadas no Plan integral da xuventude en normalización
lingüística

Actividade nun centro de ensino

Actividade nun local dunha asociación veciñal

A poboación xuvenil é destinataria prioritaria das accións que desenvolve a Concellaría
de Normalización Lingüística. Feito que obedece a diferentes razóns, intereses,
oportunidades á hora de traballar dende a CNL.
Os estudos realizados sobre a realidade lingüística na poboación xuvenil de e en Vigo
achegaban datos relevantes sobre a perda de galegofalantes, actitude positiva cara ao
galego e demanda de actividades normalizadoras do uso da lingua propia en diferentes
ámbitos, amais da valoración moi positiva das ofertadas.
Daquela, e en ocasións puntuais coa Concellaría de Xuventude, encetamos un
percorrido que nos levou a deseñar e desenvolver actividades e programas que
espertasen o interese de mozas e mozos cara á lingua de noso e motivasen a súa
demanda de máis accións dinamizadoras.
Nas circunstancias actuais, cun horizonte laboral ben complicado para a xuventude,
vimos a oportunidade de elaborar un proxecto de actuacións tendentes, non só a ofertar
espazos e actividades para desenvolveren a súa creatividade, formarse, socializase
senón de formarse para acadar un emprego.
Este foi un compromiso que a CNL logrou en diferentes ámbitos, e puidemos dar
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formación e tras ela contratar a un grupo de xente moza que se acolleu a estas
actuacións.
Falamos por exemplo do proxecto de Toponimia, no que formamos –xunto coa Uvigo e
outras entidades- a licenciados/as desta universidade para seren especialistas na
recollida e análise de toponimia. No ano 2012 contratamos (xunto coas comunidades de
montes e a propia Uvigo) a seis persoas que recolleron e analizaron a toponimia de
parroquias como Bembrive, Comesaña, Cabral, Candeán, Zamáns.... Durante este ano
2014 redactáronse os libros correspondentes a Comesaña e Bembrive, que están para a
súa revisión na Universidade de Vigo.
Outro exemplo deste xeito de traballar está no propio CIOV: formamos
improvisadores/as que logo co seu saber contrastado se achegan a AA.VV, centros de
ensino, ludotecas... para realizar actividades dinamizadoras dirixidas á poboación infantil
e/ou ás persoas maiores.
Persoas formadas neste centro foron contratadas pola CNL para levar a cabo accións
dinamizadoras da nosa lingua durante este 2014.

A. PROGRAMAS
Os programas (desenvolvidos en accións) que vén realizando o SNL son:
Meu: coñecéndonos, descubríndonos
Comparte o galego con nós
Achégate ás ciencias tamén... en galego
Ludotecas lingüísticas
Unha lección de cine
Duplo R
Club de debate
Bibliotecas Viventes
1.- MEU: COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS
Este programa comezou no ano 2009 co principal obxectivo de coñecer e valorar o que
temos, a nosa propia lingua, o noso patrimonio.
Meu, coñecéndonos, descubríndonos é un programa ambicioso en accións e intencións
que tenta achegarnos a Vigo a través do seu patrimonio e toponimia. Aprender a historia
da lingua e ampliar o coñecemento do galego a través da toponimia, e asemade,
sensibilizar, valorar, recuperar e transmitir o noso patrimonio e lingua.
Ao longo destes anos contamos coa colaboración da Universidade de Vigo, Faro de
Vigo, Verbum, asociacións culturais, veciñais, do medio, Comunidades de montes,
Coordinadora de Equipos de Dinamización Lingüística da Comarca de Vigo, Asociación
pola Defensa da Cultura Marítima e Fluvial Tradicional, Instituto de Estudos Miñoranos,
Xandobela e Desoños, centros de ensino... amais de desenvolverse diferentes
actuacións entre distintos departamentos do Concello vigués. Neste ano 2014
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continuamos desenvolvendo as diferentes actividades deste programa.
ACCIÓNS NOS CENTROS ESCOLARES
•

Camiño da lingua. Paseniño coa lingua

Fotografía tomada nun dos obradoiros realizados nun centro de ensino

Camiño da lingua iniciou a súa andaina como actividade de dinamización para a
poboación e xuvenil no 2010, e é unha das accións máis demandadas polo profesorado.
Ofértase, preferentemente, para o alumnado de 3º, 4º e 5º de primaria. Este ano foron
20 os obradoiros realizados.
Paseniño coa lingua é a versión adaptada para infantil en 2011 de “Camiño da lingua”,
logo de constatarmos o éxito da actividade, e tras a demanda do profesorado de Infantil,
quen coñecedor da actividade, solicitou a súa adaptación para esta etapa. Este ano,
2014, entre xaneiro e febreiro, realizáronse 20 sesións.
Trátase dun xogo a xeito do da oca que inclúe probas lingüísticas, culturais, xogos...
onde o vínculo é a lingua galega. O obxectivo é xogar coa lingua a través de refráns,
adiviñas, linguaxe de signos e asemade que xoguen aos xogos de sempre
expresándose en lingua galega.
Tras tres anos de achegar esta actividade aos centros seguen sendo moi demandadas.
•

Festas cíclicas

Lámina de recortables sobre os Maios e a Noite de San Xoán

Un dos xeitos de sermos é coñecer e saber do noso patrimonio inmaterial. Dentro dese
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acervo tan impresionante e variado que o pobo galego foi herdando xeración tras
xeración están as festas cíclicas. Moitas destas corren perigo de se perder ou de seren
desvirtuadas ao faceren delas lugares de festa mais sen coñecer o porqué delas e a súa
orixe. Este é o obxectivo que presenta esta actividade, darlles a coñecer aos nenos e
nenas o noso patrimonio inmaterial versado desta volta nas festas cíclicas: entroido,
maios, cacharelas, Samaín, reis...
Achegámolas aos centros de ensino ben mediante obradoiros ben mediante
contacontos, música e baile, charlas que dan paso a actividades posteriores co
alumnado. Para os máis cativos deseñamos unidades didácticas moi básicas e láminas
para colorar e recortar que conteñen léxico sobre estas tradicións para írense
achegando e coñecéndoas. Os recortables achéganse xunto coas actividades realizadas
para Infantil.
As danzas dos maios, a figura do Merdeiro, os calacús, as herbas de san Xoán están
presentes nos centros de ensino grazas a esta actividade que diriximos, curso tras
curso, ao alumnado de primaria.
-o Merdeiro:
Partiu esta actividade da demanda de profesores e profesoras na xuntanzas trimestrais.
Realizouse en traballo conxunto entre a AV Casco Vello e o SNL e tras 3 anos, hoxe está
consolidada esta acción e perfilada para as distintas etapas. A demanda dos centros é
cada vez máis ampla e o coñecemento da figura do Merdeiro, do entroido propio vigués,
é maior.
Achegamos a figura do entroido tradicional vigués, o merdeiro aos centros escolares. O
obxectivo deste proxecto é dar a coñecer esta figura, achega a historia do entroido
tradicional vigués e identificar a figura do merdeiro, a súa historia, carácter...
a actividades desenvólvese presentando e contextualizando o entroido vigués,
explicando a historia da figura do merdeiro, a súa vestimenta... visualízase un
documental sobre a figura do merdeiro e a súa recuperación para o entroido vigués e
realízase unha representación de como é a saída do merdeiro no entroido.

Imaxe dunha ficha de traballo da actividade
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Esta ano realizáronse:
10 obradoiros para o alumnado de ESO (1º e 2º)
12 para o alumnado de primaria de 4º e 5º
8 para o alumnado de primaria de 6º
-os Maios:

Imaxe do obradoiro nun centro de ensino

Neste obradoiro achégase a festa dos maios o alumnado. Explícanse as orixes da festa,
dos cantares, dos personaxes... Aprenden a danza e visualizan un documental sobre a
festa. A Asociación Veciñal Casco Vello leva este obradoiro aos centros de ensino e ás
AAVV
Esta ano realizáronse 14 obradoiros para 3º e 4º curso de primaria.
•

A paisaxe de Vigo

Narración oral que require a participación do público en determinados momentos.
A historia transcorre nun Vigo imaxinario, poboado por elementos e personaxes da
tradición oral asociados a localizacións realmente existentes na cidade e a súa contorna
(a fonte do ouro, a calexa do tardo, a pedra da moura...). En determinados momentos da
historia, á protagonista preséntanselle probas, probas que, en realidade, será o propio
público que deba resolver, tales coma a creación de pequenos poemas, ilustracións ou
resolución de adiviñas...
Ademais destas particularidades, o outro elemento definitorio da actividade é o uso dun
mural de feltro sobre o cal se van colocando as distintas personaxes que aparecen.
Realizáronse 18 obradoiros para o alumnado de 3º e 4º de primaria.
•

Topo que?

Imaxe da actividade nun centro de ensino
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Este obradoiro contén unha serie de actividades coas que se pretende que o alumnado
comprenda conceptos como topónimo e toponimia, que saiban identificar un topónimo e que
sexan capaces de clasificalos segundo o seu significado.
Faise fincapé na importancia que teñen os topónimos como localizadores e a súa dimensión
como patrimonio inmaterial a conservar.

Realizáronse 12 obradoiros para o alumnado de 1º e 2º de primaria e 10 obradoiros para
o alumnado de 3º e 4º de primaria.
•

Charla sobre toponimia

Realizáronse varias charlas sobre a toponimia da cidade de Vigo en centros de
bacharelato. Nestas charlas explicouse o termo toponimia, o seu significado, a tipoloxía
dos topónimos... Ademais afondouse na importancia da conservación da nosa toponimia
e a información sobre a lingua e o terreo que achegan (evolución da ingua, tipoloxía do
terreo, usos, densidade de poboación, flora, fauna...). Ademais espertouse interese no
alumnado con respecto aos significados ocultos dos nomes de lugar.
•

A relevancia de Vigo no Rexurdimento

O obxectivo desta actividade-charla é que o alumnado coñeza e saiba valorar a
importancia do propio Rexurdimento na historia de Galicia e do sinalado papel que tivo
Vigo: a publicación de Cantares gallegos, o círculo social vigués achegado a Rosalía de
Castro, a importancia da imprenta de Juan Compañel, o papel da prensa (La Oliva-El
Miño), etc.
Para isto, e mediante esta charla apoiada en vídeos, imaxes e música, procuraremos
indicar lugares exactos da actual cidade que foron protagonistas naquel entón e así
facilitar a relación do alumnado coa realidade urbana e a súa historia.
Realizáronse 10 obradoiros dirixidos ao alumnado de 3º e 4º da ESO e Bacharelato
•

Obradoiros literarios Proxecto Vigo Literarios

Vigo tivo e ten unha presenza destacada na literatura galega e na literatura noutras
linguas. A cidade foi, e ségueo a ser, referida nas páxinas do mellor da nosa literatura.
Na obra de escritores e escritoras como Cunqueiro, Méndez Ferrín, Domingo Villar, Cid
Cabido, M.ª Xosé Queizán, Rexina Vega, Vigo adquire, como territorio narrativo, un valor
propio. Houbo tamén autores noutras linguas como Torrente Ballester, Jules Verne,
Ernest Heminway, Fialho de Almeida que narraron Vigo.
O proxecto Vigo e Literatura pretende mostrar Vigo como espazo literario e como
recurso educativo. Entendemos que un proxecto destas características pode servir para
facer visíbel a obra de autores e autoras galegos, que non sempre atopan espazo nos
medios de comunicación social. Este proxecto debe servir, tamén, para dar a coñecer a
propia cidade e a súa historia aos seus habitantes, os vigueses e as viguesas.
O obradoiro inclúe unha breve introdución centrada na presenza de Vigo na literatura
galega e outras literaturas, como a española, portuguesa, inglesa. Trataranse cuestións
como a evolución urbana e social da cidade, como nos ollan desde fóra.
Haberá unha outra parte do obradoiro cunha dinámica participativa. Valéndonos de
fragmentos de obras literarias de diferentes épocas, e que teñan como marco diferentes
espazos de Vigo, trataremos de que o alumnado sexa quen de os identificar sobre
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cartografía e imaxes da cidade. Utilizaríamos ferramentas dixitais para a confección de
mapas interactivos, como Ikimap.
Realizáronse 14 obradoiros para o alumnado de 3º e 4º da ESO e Bacharelato Para o
curso 2013-2014 e outros 14 para o curso 2014-2015.
•

Ríos que falan

Imaxe dun dos paneis creados polo alumnado dun dos obradoiros

Actividade deseñada para que as cativas e os cativos se acheguen aos ríos como
realidade natural e ecolóxica, pero tamén como realidade cultural. Coñecer os ríos e o
seu aproveitamento é coñecer tamén o noso pasado e presente e a todo o acervo
cultural que como pobo posuímos ligado a eles. A través deste obradoiro os e as nenas
coñecerán historia e historias, achegaranse ao bosque de ribeira, as plantas, animais
que os habitan... Han de ser quen de escoitaren todo o que os ríos están dispostos a lles
aprender, e han tamén que crear o seu propio río, bosque de ribeira, pontes e
pontellas...
Realizáronse:
12 obradoiros para 3º e 4º de primaria para o curso 2013-2014
10 obradoiros para 3º e 4º de primaria para o curso 2014-2015
•

Bosques que falan

Pretende achegar ás rapazas e rapaces o coñecemento dos ecosistemas máis
característicos da nosa contorna. Pero a un coñecemento non restrinxido á súa
dimensión natural, senón tamén cultural, que pasa, indubidablemente, por descubrir os
nomes das árbores, animais ou fungos que os conforman.

Imaxe do traballo dun dos obradoiros
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A actividade consiste na creación plástica, a través de materiais de uso escolar habitual
como pinturas, ceras, plastilina, etc., en combinación con elementos naturais
(fundamentalmente follas, se a época o permite), dun bosque atlántico típico galego. Un
bosque no que cada un dos seus elementos aparecerá identificado co nome común que
lle corresponde na nosa zona. Para isto, comezaremos a actividade cunha breve
presentación de diapositivas que servirán para introducir ás rapazas e rapaces no léxico
relacionado cos ecosistemas terrestres autóctonos máis próximos.
Realizáronse 10 obradoiros para 3º e 4º de primaria.
ACCIÓNS FÓRA DOS CENTROS ESCOLARES
• Obradoiro de toponimia
Realizáronse 2 obradoiros, que pretenden achegar a toponimia, o nome dos lugares da
contorna máis próxima a cativos e cativas, mediante xogos, adiviñas, quebracabezas...
Nunha segunda xornada, as e os participantes elaboran letreiros cos nomes traballados.
Visualizan, debuxan, pintan o que lles quere dicir ese topónimo. Nunha terceira parte
desta actividade, na que se unen quen así o desexe (maiormente pais, nais, avós e
avoas xunto coa veciñanza da parroquia) fanse unha ruta guiada polos lugares e
colocan os diferentes letreiros elaborados polas nenas e nenos. É un xeito non só de
aprender e coñecer, senón tamén de recuperar, valorar e reivindicar a toponimia propia.
Nestes obradoiros pretendeuse achegar a toponimia aos pequenos da casa,
recuperando con xogos a toponimia oculta, primeiro no polígono de Navia e despois en
Comesaña. No obradoiro realizaron letreiros coa toponimia que se traballou e que logo
empregaron para colocar na súa localización durante a ruta.
En Navia colaborouse coa asociación de veciños Novo Vigo e en Comesaña contouse
coa asociación veciñal Nautilius.

Imaxe do obradoiro en Comesaña

Imaxe do obradoiro en Navia

2.- COMPARTE O GALEGO CON NÓS
Este programa pretende ser unha invitación a se achegaren as nenas e nenos á lingua e
cultura galega mediante diferentes actividades.
Dende hai anos, o SNL, vén traballando en desenvolver accións dirixidas á poboación
infantil. O traballo con este público obxectivo quere achegar a lingua ás primeiras etapas
escolares. É nestes nenos e nenas onde está o futuro do galego, polo que pretendemos
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que vexan a lingua galega como, non só a lingua vehicular, senón tamén a lingua das
aventuras, o misterio, a fantasía... Gozar aprendendo e aprender gozando a través e coa
lingua de noso.
Neste ano, as actividades desenvolvéronse nos centros de ensino, buscando que estes
fosen colaboradores e cómplices á hora de deseñar, achegar e compartir estas
experiencias. Conseguindo así que as actividades obtivesen unha moi boa recepción e
os seus contidos e aprendizaxes chegasen máis alá do tempo de realización das propias
actividades. Para isto último o SNL creou unidades didácticas para os centros, que
reforzaban os contidos das propias actividades. Dando, así, continuidade ás accións.
ACCIÓNS
•

contos do medio

Atendendo á importancia da reprodución das plantas para o mantemento dos
ecosistemas, os Contos do medio contarán cunhas protagonistas de vital importancia.
Son as abellas.
Para entender o seu mundo, os Contos do medio falarán das estacións do ano e
pararémonos na primavera -estación na que desenvolven unha grande actividade-,
ensinarán pegadas dos bosques e matos nos que se atopan estes animais tan fermosos,
os perigos aos que se enfrontan, produtos elaborados por elas e rematarán coa “Historia
dunha abella”.
Realizáronse 12 obradoiros para 3º e 4º de primaria e 10 para o alumnado de infantil de
4 e 5 anos.
•

Xogando cos contos

A contadora Ana Carreira é a encargada de impartir este obradoiro.
O aspecto lúdico e o mundo da ficción son imprescindibles para favorecer a aprendizaxe
das nenas e nenos, reforzando a expresión e a comunicación.
O xogo dramático e o conto son os dous elementos que lle dan "vida" a esta actividade
que vos achegamos.
METODOLOXÍA:
A monitora proporá unha serie de exercicios e xogos que se traballarán conxuntamente
no coñecemento do esquema corporal e a narrativa oral.
Na contada escenificaranse diferentes contos.
OBXECTIVOS:
Potenciar as habilidades das nenas e nenos no sentido teatral.
Explorar as súas posibilidades creativas.
Fomentar a comunicación en galego, especialmente na expresión oral.
Realizáronse 10 obradoiros dirixidos ao alumnado de 1º e 2º de primaria
•

O soño de Esther

Baixo a idea de que os contos están para vivilos, Miguel Ángel Alonso Diz, achéganos
esta e outras historias coas que poderemos aprender dun xeito divertido as vogais,
puntos cardinais, os números e o amor pola nosa lingua.
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A actividade leva asociado un taller de “pintar con luz ou lightpainting”, coa que, facendo
uso da imaxinación e a creatividade, o alumnado poderá trazar no aire vogais, letras e
mesmo facer debuxos.
Realizáronse 16 obradoiros para 1º e 2º de primaria.
•

Nanacontos

Contacontos de Raquel Queizás.
Para os nosos amigos os animais cada día é unha nova aventura chea de cousas que
aprenden mentres xogan coas cores, as formas e a música. Porque cando se é tan
pequeño até as cousas mais sinxelas se convirten en todo un reto.
Reinventan o mundo cunha mirada que o ve todo por primeira vez, abraiándose a cada
paso mentres aprenden novos nomes para os obxectos que acaban de descubrir.
Un espectáculo que estimula as habilidades de percepción espacial e psicomotricidade
dos nenos e nenas de 0 a 3 anos; a través de pequenas historias adaptadas para captar
o seu interese e cunha duración apropiada á súa capacidade de atención.
Dirixido ao alumnado de 0 a 3 anos de infantil.
Realizáronse 9 obradoiros
•

A maletra da avoa

Cartel da Maletra

É un contacontos con obxectos e títeres da contadora Raquel Queizás.
Raquel dende ben pequena escoitaba os contos da avoa, pola mañá, na merenda e,
sobre todo, pola noite. A maleta da avoa está chea de pequenos tesouros, nela vive a
memoria entre libros, culleres, chapeus....
Está dirixido ao alumnado de 3, 4 e 5 anos de infantil.
Realizáronse 18 obradoiros
•

As maimiñas

“Unha viaxe polo mundo” conta a historia de como As Maimiñas decidimos ir unha tarde
de paseo. Sen nos decatar, chegamos a distintos países. En cada un deles amósanse
cancións e danzas típicas (creadas por nós). Aproveitamos para nos vestir coa roupa ou
complementos que caracterizan cada un dos países visitados.
O método de realización da actividade será a música, o xogo e o movemento. Tanto as e
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os nenos como as persoas maiores participan en todo momento de xeito activo.
Realizáronse:
10 obradoiros para o alumnado de 3 a 4 anos de infantil
8 obradoiros para o alumnado de 5 anos de infantil
8 obradoiros para o alumnado de 0 a 3 anos de infantil
•

A tea de araña

Actividade baseada no conto de Xoán Babarro A tea de araña que todo o apaña que se
desenvolve en tres partes:
-Contacontos. Relátase a historia recollida no libro ao tempo que se explican as
características dos diferentes animais que caen na arañeira por medio de figuras de
material reciclado.
-Expresión corporal. Cada nena ou neno representa un animal do conto empregando
xestos e sons que permitan que o resto de participantes o identifiquen. Ao xuntárense os
“animais” da mesma especie fórmanse grupos de traballo.
-Banda deseñada. Despois dunha breve explicación das principais características da
banda deseñada, cada grupo debe discorrer como era a vida do animal que representan
antes de chegar á arañeira e plasmalo nun cadriño que se presentará ás súas
compañeiras e compañeiros ao remate da actividade nunha banda deseñada colectiva.
Realizáronse 12 obradoiros para o alumnado de 5 anos de infantil
• Aprendendo na música: Mai-Lúa
Maica, unha alumna do CIOV é a encargada de lles achegar música e contos aos máis
cativos e cativas.
O oído é un dos sentidos que primeiro se desenvolve.
Apoiándonos nesta capacidade e na receptividade das e dos nenos cara aos sons,
empregaranse distintos instrumentos, monicreques e outros elementos para captar a
atención dos cativos, e que servirán así mesmo para acompañar cancións e narracións
nas que se introducirá un sinxelo vocabulario, na procura de habituar as e os cativos á
sonoridade do galego.
Realizáronse 12 obradoiros para o alumnado de infantil de 0 a 3 anos e 18 para os de 3,
4 e 5 anos.
•

Xogos musicais

Obradoiro destinado a fomentar o desenvolvemento psicomotriz e musical, con
melodías, cancións e danzas en colectivo, co galego como idioma vehicular.
Comezaremos o obradoiro cun par de cantigas con letras sinxelas e repetitivas,
explicando os instrumentos cos que tocamos, para rematar bailando todos unhas
danzas básicas con pasos moi doados.
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•

O bardo Abelardo

Imaxe do bardo Abelardo nunha das actuacións

O bardo Abelardo recolle contos e cantos da nosa rica tradición, reinterpretados para
que nenas e nenos se divirtan como o facían os nosos avós e ter así un mellor
coñecemento dela, comezando pola nosa lingua. Un repertorio baseado en contos,
rimas, adiviñas e cancións participativas.
Durante unha hora o bardo mantén aos rapaces e rapazas atentos ás cantigas e dálle
para a estes para que sexan partícipes das cancións. Empregando cantigas que
traballan o léxico mediante campos semánticos consegue achegar vocabulario novo aos
máis pequenos que interiorizan dun xeito lúdico.
Esta actividade ten como público obxectivo a etapa infantil.
Realizáronse 10 obradoiros para infantil (de 0 a 3 anos).
•

Prende no colo

Achega cantigas, cantos de berce, xogos de dedos, recitados e outras pezas pensadas
para iniciar ás crianzas de 0 a 3 anos no ritmo e na melodía a partir de temas
tradicionais.
Dirixido ao alumnado de infantil (de 0 a 3 anos) realizáronse 6 obradoiros.
FÓRA DO CENTRO DE ESTUDO
•

A casa do avó

Un neno recibe a noticia de que o seu avó vai quedar sen casa. Ante esta inxusta e
inexplicable situación o neno ponse en marchar para atopar unha solución e, nesta
busca, dispárase un mundo de pequenas e divertidas aventuras protagonizadas polas
máis variadas personaxes. Un encontro cómico e poético que desemboca nun final feliz
proppiciado polo apoio solidario.
Técnica empregada: siluetas animadas e actores
Realizáronse para o alumnado de 2º e 3º de primaria, no Verbum. Houbo 12 sesións.
Tamén houbo unha sesión para toda a cidadanía o 19 de outubro, no Verbum.
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•

O rato Federico

Imaxe durante o expectáculo

Este espectáculo é a adaptación da obra "Frederick" de Leo Lionni. Foron as escolas
infantís municipais Atalaia, Bouzas, Costeira, Santa Cristina e Tomás Alonso, xunto coa
Escola Infantil San Paio as encargadas de representar a peza para o público familiar.
Houbo dúas sesións no Auditorio Municipal.
3.- ACHÉGATE ÁS CIENCIAS... TAMÉN EN GALEGO
No curso 2010-2011, o SNL xunto cos equipos de dinamización e a Uvigo artellou un
programa de actividades tendentes a mostrar e demostrar que podemos falar, estudar e
facer actividade científica en galego. Tratábase de dignificar a lingua de noso, de romper
prexuízos e desbotar falsas ideas como que o galego é a lingua da cultura pero non da
ciencia.
Estas actividades desenvolvéronse ao redor do Día da Ciencia, xa que logo, da ciencia
en galego e realizáronse por distintos lugares mais fundamentalmente polos centros de
ensino. Tras o éxito da programación ofertada nese curso, nos vindeiros anos a
programación aumentou ata derivar no mes das ciencias. Asemade, a programación de
actividades aumentou en máis dun 70%.
Este ano, 2014, realizáronse 82 actividades para infantil, primaria e secundaria
ACCIÓNS
-INFANTIL:
•

Sacos aromáticos

Imaxe das herbas empregadas nun dos obradoiros
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Dirixidos ao alumnado de 3º primaria. A través da exposición de dez plantas aromáticas
fálase das súas diferenzas, arrecendos, usos tradicionais, terreos nos que medran,
simboloxía, tradición oral, toponimia, variantes...
No obradoiro, o alumnado realiza sacos de olor con diferentes herbas e un pequeno
caderno aromático. Realizáronse 6 obradoiros.
•

Elaboración de plastilina

Imaxes dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para infantil, 5 anos, diriximos esta actividade “científica”. Con produtos de uso cotián
(auga, fariña, aceite, colorantes alimentarios) elaborarán un produto natural, semellante
á plastilina, co que moldean o que desexan, que logo levan para casa.
Trabállase a concentración, a paciencia e a creatividade a través da obra que elaboren.
Desde a perspectiva lingüística os produtos utilizados permitirannos traballar co léxico
(froitas, cereais, árbores...).
Realizáronse 10 obradoiros.
•

Elaboración de papel

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para infantil (5 anos). Tamén para estes cativos e cativas e por vez primeira
achegámoslles a oportunidade de elaborar papel nos seus propios “laboratorios”.
Experiencia lúdica e educativa na que o vocabulario básico é traballado de xeito
didáctico e participativo.
Realizáronse 10 obradoiros.
•

Pasta de sal

A pasta de sal é outra das masas que o alumnado pode realizar na contorna escolar.
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Tras a súa elaboración con ingredientes cotiás, agardan o modelado e a creatividade ou
a percepción da tridimensionalidade dos obxectos creados.
Foi dirixido ao alumnado de infantil, 5 anos. Realizáronse 6 obradoiros.
PRIMARIA:
•

Elaboración de sales de baño

Esta actividade foi dirixida ao alumnado de 4º e 5º de primaria. O romeu, a herba
cidreira, a lavanda, o cravo, a canela, o sal ou anacos dun limón relado achégannos ao
campo dos aromas e métodos beneficiosos para o coidado da pel e o acougo do corpo.
O obradoiro de sales de baño permítenos, ademais da súa elaboración, a fixación do
léxico das especias e das herbas aromáticas. Realizáronse 14 obradoiros
•

Elaboración crema dentífrica

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

14 obradoiros dirixidos a 1º e 2º de primaria. Neles, trabállase o léxico bucal, as distintas
partes do aparello. Tamén frases feitas, refráns, cantigas no que apareza este léxico.
Elaboran pasta dentífrica, achéganse á súa historia e rematan levando para casa a
“crema” creada por elas e eles mesmos.
SECUNDARIA:
•

Esencias a partir de plantas aromáticas

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Realizáronse 12 obradoiros para alumnado de 2º e 3 da ESO, no que a través da
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exposición de dez plantas aromáticas fálaselles das súas diferenzas, arrecendos, usos
tradicionais, terreos nos que medran, simboloxía, tradición oral, toponimia, variantes...
Realízase unha destilación que dá como resultado unha auga floral con trazos de aceite
esencial da planta destilada, maiormente lavanda.
•

Elaboración de crema hidratante

Estes obradoiros foron dirixidos ao alumnado da ESO, Bacharelato e FP. Neles ven o
proceso de elaboración dunha crema hidratante O/W (aceite en auga) a través dunha
emulsión con cera de abellas. Trátanse as distintas fases, os diversos emulxentes e os
conservantes. E a cera de abellas permite falar dos graves problemas que está a pasar
este animal tan necesario nas nosas vidas.
Realizáronse 12 obradoiros.
•

Elaboración de xabón

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para alumnado de 2º e 3º da ESO. Cun desenvolvemento semellante aos anteriores,
mesma metodoloxía e obxectivos achegamos este obradoiro, no que se traballa xa con
“expertas e expertos” químicos.. Realizáronse 12 obradoiros.
• Ungüentos e pomadas
Os ungüentos e pomadas, preparados semisólidos feitos con graxas vexetais e extractos
de plantas, teñen unha absorción e penetración elevada na pel. É unha das fórmulas
máis antigas coñecidas e, no obradoiro, saberemos da súa preparación, das plantas,
dos seus principios e da súa historia.
Están dirixidos ao alumnado de ESO, Bacharelato e FP. Realizáronse 8 obradoiros
4.- LUDOTECAS LINGÜÍSTICAS

Fotografía da actividade nun centro de ensino
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A 'Ludoteca lingüística' é un proxecto de dinamización lingüística consistente na
recuperación de xogos tradicionais, a disposición de xogos novos e diferentes e
xogos lingüísticos que procuran fomentar o uso do galego dun xeito eminentemente
lúdico e en relación co currículum de Educación Física e Lingua Galega. Sabendo da
necesidade de fomentar o uso do galego no ámbito escolar.
Os obxectivos perseguidos con esta actividade son:
− Axudar a incorporar actividades de dinamización lingüística e de fomento do
galego nas programacións didácticas da Área de Educación Física.
− Potenciar o traballo conxunto entre mestres/as de Educación Física e de Lingua e
Literatura Galega, podendo en interrelación os contidos actitudinais, conceptuais
e procedementais de cada unha das áreas.
− Facilitarlles ao alumnado a asunción de competencias lingüísticas en lingua
galega de xeito transversal e a través das actividades propias do curriculum de
Educación Física.
− Recuperar xogos populares galegos, darllos a coñecer ao alumnado e potenciar o
seu uso.
− Impulsar o coñecemento da produción literaria galega, tanto culta como da
tradición oral popular.
Esta actividade deseño e elaboración dunha guía para dotar ao colectivo docente de
recursos para o traballo transversal dos contidos curriculares de Educación Física e
Lingua e Literatura Galega en beneficio da consecución de competencias lingüísticas e
culturais por parte do alumnado. Co nome 'Bota e rebota e cae na túa boca',
preséntanse propostas eminentemente prácticas relacionadas directamente cos bloques
de contidos das áreas de Educación Física e Lingua e Literatura Galegas. Deste xeito, o
manual presenta actividades adaptadas aos diferentes niveis.
'Bota e rebota e cae na túa boca' está concibida como unha guía práctica de como
incorporar propostas de actividades que axuden á adquisición de competencias
lingüísticas e culturais nas áreas referidas.
Realizáronse un total de 20 obradoiros para o alumnado de 5º de primaria

Imaxe de “Bota e rebota e cae na túa boca”

5.- UNHA LECCIÓN DE CINE
Comezamos achegando o alumnado ao cine en galego; o cine como ocio, mais tamén
como recurso didáctico, e facémolo presentando ao alumnado filmes acaidos para estas
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idades, en lingua galega.
O proxecto “unha lección de cine” traballa co dobre valor do cine, o valor educativo
(empregar o cine como fonte de coñecemento) e o valor como medio de ocio
(entretemento e lecer).
ACCIÓNS
•

Dobraxe na escola

Estes ano presentamos a actividade “dobraxe na escola”. É unha actividade lúdico
educativa que ten como finalidade achegarlles aos nenos e nenas, dun xeito anemo e
didáctico, o mundo da dobraxe.
Fases:
Primeiro, utilizando monicreques, os actores e dobradores, Manuel Pombal e Suso
Pando, fixeron un xogo dramático moi divertido no que nos mostraron todos os pasos da
elaboración dunha película; desde a creación do guión ata a súa dobraxe.
Logo, sen abandonar o ton lúdico e teatral, presentouse os personaxes do “mini capítulo”
que “o propio alumnado” dobrou, sorprendéndose con exóticas versións orixinais, en
idiomar que probablemente xamais escoitaran.
Acto seguido, ensaiaron todos xuntos un fragmento do película, aprendendo a
encaixarmos as propias voces nas bocas dos personaxes.
-”Probámolo e experimentámolo todos...? Ben. Agora... Quen quere saír?
Xa temos os/as dobradores/as. // Lemos o guión, ensaiamos, axustamos e... // Silencio!
Imos gravar! // Gravamos... e, moi sorprendidos/as, escoitamos o resultado.
Realizáronse 8 obradoiros para o alumnado de 3º, 4º e 5º de primaria.
FÓRA DO CENTRO DE ENSINO
•

O Apóstolo

O Apostolo narra unha escura historia de misterio ambientada no Camiño de Santiago
na que se mestura o suspense, o humor e a fantasía a partes iguais. O protagonista, un
preso fugado do cárcere, verase envolto en estraños e inquietantes sucesos ao tentar
recuperar un botín que escondera anos atrás nunha arredada aldea desta ruta. Sinistros
anciáns, estrañas desaparicións, un peculiar sacerdote, e até o arcipreste de Santiago
conflúen nunha trama aderezada de misterio e intriga que fará que o protagonista se
teña que afrontar a unha condena meirande da que conseguira escapar.
Luís Tosar, Geraldine Chaplin, Jorge Sanz, Manquiña, Carlos Blanco, Paul Naschy,
Celso Bugallo, Xose Manuel Olveira “Pico”, Isabel Blanco son algúns dos actores e
actrices que lles poñen voz a estes personaxes de animación, nesta primeira película
europea en stop-motion 3D. Foi dirixida por Fernando Cortizo.
Proxectouse no Auditorio do Concello o 7 de xullo.
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6.- CIOV
En 2008 nacía o programa Duplo R para unir a regueifa e o rap. Por un lado buscábase
achegar a tradición da regueifa á mocidade viguesa e por outro achegar a lingua galega
ao rap, unha realidade máis próxima á rapazada. Despois de múltiples actividades
desenvolvidas ao longo destes anos, o SNL decidiu integralo no Centro de Interpretación
da Oralidade de Vigo, desaparecendo así como programa, máis integrando a súa
esencia en novos proxectos do CIOV, coma os obradoiros de slam, realizados fóra dos
centros de ensino.
ACCIÓNS
•

Obradoiros de regueifas

Fotografía tomada nun dos obradoiros, para primaria, nos centros de ensino

Os obradoiros foron ofertados para ESO, bacharelato e FP e para primaria.
Teñen a intención de ser unha porta á nosa tradición e cultura oral, pero que responden
á necesidade de coñecer a rima, ritmo, métrica... a poesía. Teñen unha duración de dous
días con quince días entre os mesmos para que os rapaces e rapazas interioricen as
ensinanzas do primeiro día. Nunha primeira sesión os regueifeiros achegan o alumnado
á tradición oral, e máis en concreto á regueifa, facendo que xa teñan que compor versos
e as súas primeiras coplas. Na segunda, despois e tras o traballo de aula, os mozos e
mozas xa regueifan de seguido simulando combates entre elas e elas. Realízanse no
propio centro de ensino e cada sesión dura arredor dunha hora e media. Os obradoiros
de primaria só teñen unha sesión
•

Certame escolar de regueifas

Fotografía do Certame de regueifas
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Dos obradoiros de regueifa xorde o Certame escolar. Os monitores da actividade
escollen, segundo as sás capacidades, as e os mellores alumnos regueifeiros para
participar no CERTAME ESCOLAR, ao que acoden o total de alumnos dos centros
participantes e na que ao redor de oitenta mozos e mozas soben ao escenario para
regueifar.
No certame, que se realizou o 21 de marzo, participaron activamente (regueifando) uns
100 mozos e mozas e arredor de 700 animaron o seu devir.
Este certame conta coa colaboración da Asociación Cultural de Valadares que cede o
espazo para realizar a actividade. O auditorio da sede da asociación é o escenario da
posta en común do aprendido. Os rapaces e rapazas escollidos regueifan no escenario
ante os seus compañeiros e compañeiras demostrando as súas capacidades
improvisando versos.
Tanto os obradoiros coma o certame comezaron no ano 2003, e son constantemente
demandados polo propio alumnado.
8.- BIBLIOTECAS VIVENTES
Unha Biblioteca Vivente é unha biblioteca na que os libros son persoas; persoas con
historias singulares, coñecementos e experiencias sobranceiras en determinados
campos. A intención desta actividade, desta biblioteca vivente, é evidenciar a existencia
de prexuízos lingüísticos para poder rachar con eles, dignificar a nosa lingua e fomentar
o seu uso entre a mocidade. O catálogo de libros-persoa está artellado en tres
apartados: neofalantes, galegos/as convencidos/as e tesouros vivos.
Este ano, 2014 chegamos á IV edición, baixo o epígrafe “Vai de tesouros” .
Desenvolvéronse novamente no Verbum. O alumnado puido gozar da “lectura” de libros
tan interesantes coma o da loita das pioneiras na loita das mulleres dende as entidades
veciñais, xornalistas deportivos, costureiras, viaxeiros...
Ao remate das lecturas e tras a posta en común, o alumnado deixa as súas impresións e
valoracións sobre esta actividade en conxunto e sobre os libros lidos, que temos en
conta para levar a cabo engádegas de novos perfís de libros, repetirmos moitos deles
(sempre son todos moi ben valorados mais non sempre os “libros” poden repetir, nin se
quere esa situación), e sobre todo continuarmos co proxecto e animármonos a facer a
seguinte mellor cá pasada.
Participaron 12 centros escolares

Imaxe de dous dos libros das Bibliotecas Viventes
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B. ACTIVIDADES
O SNL organiza actividades para os público infantil e xuvenil, mesmo para o público
familiar en xeral, que non están inxeridas en ningún dos programas anteriores. Son
actuacións puntuais que non poden ser tratados de programas. Estas actividades
realízanse en distintos puntos da cidade, AAVV, na rúa, nas ludotecas... e mesmo nos
propios centros de ensino.
-No centro de ensino:
1.-PORTUGUÊS
Debátese, opínase sobre o futura da nosa lingua, mesmo ás veces máis do desexado.
Un dos lugares comúns nese debate é ligar futuro da lingua galega coa Lusofonía.
Indubidabelmente, galego e portugués temos unha mesma orixe e un camiñar común
noutrora, diferente logo por razóns non lingüísticas, claramente. Compartimos máis do
que nos separa.
Tan cerca, mais tan distantes é outra realidade que habita entre unha e a outra beira do
Miño, malia que -afortunadamente- cada vez en troques de virarnos as costas, imos
achegándonos.
O Concello vén traballando dende hai tempo achegando esas dúas realidades que
conforman a Eurorrexión: intercambios de alumnado, apoiando a candidatura do
patrimonio inmaterial galego-portugués para ser declarada Patrimonio da Humanidade...
No plan de dinamización recollemos e salientamos a relevancia de termos unha lingua
común e a potencialidade que supón a poboación
lusófona en Vigo para a
normalización do noso idioma.
Daquela queriamos ofertarlles aos centros de ensino un proxecto cuxo obxectivo fose
achegar a lingua e a cultura lusófonas, a un alumnado, que ao remataren o ensino
regrado, descoñece esta oportunidade que é o galego. Ao tempo, poñemos en valor a
lingua galega facendo ver a súa potencialidade.
•

OPS: o português simples

Cartel e imaxe dun obradoiro nun centro de ensino

Comezamos no pasado 2011 cos obradoiros Ops (português a nossa vantagem, galego
a nosa vantaxe) dirixidos a alumnado da ESO. Mais neste ano 2014 ofertámolos para
ESO, Bacharelato e FP.
Ops! é un obradoiro para lle mostrar ao alumnado dos centros de ensino de Secundaria,
Bacharelato e Formación Profesional que o galego é:
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- Unha entrada privilexiada para acceder ao mundo en portugués
- A nosa vantaxe competitiva no cadro español e europeo
A Concellaría de Normalización Lingüística achégalles esta actividade aos centros de
ensino para compartirmos esta vantaxe que posuímos as e os galegofalantes, mais
tamén coñecedora de que a maioría do noso estudantado apenas ten contacto coa
lingua e cultura portuguesas.
Descoñecemos, non valoramos a lingua que temos máis preto, a lingua compartida, e
lingua que é hoxe en día a sexta máis falada no mundo; oficial en 4 continentes e 8
países, sendo un deles Brasil, potencia emerxente.
A lingua galega ten no portugués unha ferramenta para afianzarse, valorarse e así...
normalizarse. Sabendo galego, achegámonos aos falantes de portugués, a novos
mercados, posibilidades, intercambios, cultura... Temos, pois, moito que gañar.
Realizáronse 12 obradoiros en distintos centros escolares.
•

Percussões

Imaxe do obradoiro nun centro de ensino

É un obradoiro onde se descobren os puntos en común entre dúas culturas irmás: a
brasileira e a galega. Música, fauna, tradicións, comidas típicas e outras curiosidades…
fan que se esperte de maneira lúdica e interactiva o interese polas diversidades e a un
tempo semellanzas de dous países que comparten a mesma lingua. Tamén imos facer
algunha actividade musical en grupo para gozarmos da esencia dos ritmos
afrobrasileiros.
O obxectivo é mostrar como os alumnos e alumnas por medio do galego poden
aproximarse, relacionarse e entender perfectamente ese inmenso país que xa é a quinta
economía do planeta e un referente político e cultural a nivel mundial.
Isto vai transformar a lingua galega nunha vantaxe e provocará un reforzo para o seu
estatuto e o dos seus falantes dentro da aula e co profesorado. O relator usará un
formato de lingua portuguesa próximo, en termos lexicais, ás falas galegas que os
alumnos coñecen pasiva ou activamente. A metodoloxía do obradoiro será práctica,
procurando unha alta implicación das rapazas e rapaces.
Está impartido por Xurxo Troncoso.
Realizáronse 10 obradoiros para o alumnado de 5 anos de infantil e outros 10 para o
alumnado de 1º e 2º de primaria.
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2.- OUTROS
•

Quedada literaria

Participantes durante a lectura colectiva no parque de Castrelos

Máis de 250 rapaces e rapazas de distintos centros educativos da cidade reuníronse en
Castrelos para ler e falar dos libros.
Vaia por diante o recoñecemento ao profesorado encargado das bibliotecas dos centros
participantes e da biblioteca de Redondela, verdadeiros artífices desta actividade. Foron
quen de artellar eta accións que prendeu en nenos e nenas e mozos e mozas ata 18
anos. Os rapaces e rapazas que se reuniron pertencían a distintos niveis educativos:
infantil, primaria e ESO.
Todas e todos eles con seus libros encheron o parque de Castrelos de lectura
compartida, de contadas, representacións, cancións...
O SNL colaborou nesta I quedada literaria.
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2.- POBOACIÓN ADULTA
Achegamos as diferentes actuacións ben a través do movemento asociativo ben a través
de accións planificadas con colaboradores estables do SNL como poden ser as
bibliotecas, o IME, o Verbum e mais os centros comerciais.
Se como indicabamos, dende a concellaría facemos un maior esforzo no
desenvolvemento de actividades e programas dirixidos á poboación infantil e xuvenil,
non esquecemos á hora de planificar as accións dinamizadoras á poboación adulta.
Poboación adulta ben aquela galegofalante para a que deseñamos accións para a
afianzar no seu uso, eliminar prexuízos e facerlle ver da importancia que ten como
transmisor da lingua e na conservación e normalización desta. Pola nosa xeografía
temos verdadeiros tesouros vivos, legados da nosa historia viva que queremos pór de
relevancia e valernos da súa sabedoría. Proxectos como as Bibliotecas Viventes é un
exemplo deste traballo canda elas e eles.
Mais tamén queremos atraer persoas neofalantes adultas, reafirmar a quen sabendo a
lingua dubida do e no seu uso. Xa daquela realizamos actividades dirixidas só a estas
destinatarias, que adoitan ser actividades de lecer no que favorecemos contextos de
uso da lingua galega. Un outro xeito de atraer estas potenciais persoas neofalantes é
con actividades destinadas a toda a familia ou mesmo para poboación infantil nas que a
presenza de adultas é necesaria para levar a acabo a actividade.
A. Toponimia
Estas actividades están inxeridas no programa “Meu. Coñecéndonos, descubríndonos” .
•

A toponimia do Val de Fragoso

A toponimia galega é patrimonio cultural de inmenso valor. Un patrimonio variado e rico,
que é o testemuño da nosa historia como pobo con lingua de noso. É o manto civilizador,
tecido ao longo dos séculos que chega até hoxe como herdanza transmitida de xeración
en xeración.
Patrimonio que está en perigo de desaparición por mor de prexuízos lingüísticos,
castelanizacións, intervencións urbanísticas, pouca conciencia e querenza de quen ten a
posibilidade de reocupala ou pola contra facelo desaparecer definitivamente... que
atentan contra a toponimia e por ende contra a lingua propia.
No día a día, malia o avanzado, aínda escoitamos e vemos como topónimos alleos,
deturpados, castelanizados ocupan o lugar dos de noso. Nomes de lugares como *La
Guía, *Seijo, *Las Traviesas ou areais e praias (*La Sirenita, *Los Olmos, *La Fuente...)
aínda están a desprazar os topónimos propios.
Dende o concello vénse traballando na recuperación da toponimia, como elemento clave
para a recuperación do status da lingua galega. Labor no que xoga un papel relevante a
sociedade viguesa, toda vez que dende distintas asociacións e entidades estase a facer
un esforzo significativo neste sentido.
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"A toponimia do Val do Fragoso" é a colección de libros sobre a toponimia menor das
parroquias que se iniciou no ano 2008 coa colaboración entre o Concello e a
Universidade viguesa. Gonzalo Navaza é o experto en toponimia co que contamos para
a revisión dos textos elaborados. Profesor da Universidade de Vigo é membro da
Comisión de Toponimia. Cómpre xa que logo, avanzarmos nese traballo conxunto cara a
protexermos e recuperar o patrimonio toponímico vigués para non sermos un pobo
desherdado, un pobo que permite que lle rouben a súa historia, senón un pobo orgulloso
do pasado herdado e do presente que han deixar para o futuro.
Rematado o curso de “Toponimia: interpretación e actuación”, a organización adquiriu o
compromiso de procurar entidades colaboradoras cara a recoller toponimia en distintos
concellos e ou parroquias por parte de quen realizase o curso e as sesións
preparatorias.
Así máis de 15 persoas que fixeron este curso foron contratadas para realizar este
traballo, e no caso de Vigo, elaborar o libro da toponimia da parroquia en cuestión. As
devanditas comunidades de montes ofertaron, como dixemos, esta posibilidade de
traballo.
Volvemos así ao proxecto de recollida de toponimia nas parroquias viguesas. Neste ano
fíxose o baleirado e análise de documentación, do catastro, de arquivos parroquiais,
eclesiásticos... de datos de distintas parroquias. As xuntanzas e visitas aos lugares con
veciños e veciñas, coas “fontes”, o traballo conxunto con Cartografía do concello...
Como medio, non só para dar a coñecer todo este labor, senón para pór de relevo toda a
importancia deste saber, deste tesouro... para achegárllelo ás máis das xentes... o SNL
creou o blog: toponimiavigo.blogaliza.org/ .

Captura de pantalla do blog de toponimia
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Nel, ademais de ofertar toda a información que o SNL ten sobre a toponimia viguesa, as
persoas que están recollendo a toponimia colgan periodicamente artigos sobre
topónimos, lendas, saberes... destas parroquias.
Grazas a este traballo de recollida dos topónimos, a cidade conta cunha fonte de
coñecemento sobre os nomes de lugar da nosa cidade. Estes coñecementos levan, non
só a facer máis doado o traballo de asesor do SNL á hora de poñer nomes a novas rúas,
camiños... senón tamén a que asociacións veciñais acheguen as súas propostas
atendendo aos nomes de lugar “de toda a vida”.
•

Presentación do libro de Beade

Imaxe durante a presentación do libro no IES de Beade

Esta ano presentouse o libro de Toponimia do Val de Fragoso. Beade, escrito por Lorena
Carrasco e Gonzalo Navaza, o 23 de outubro no centro cultural de Beade.
Actualmente estanse repartindo, de balde, no SNL exemplares do libro a toda aquela
persoa que o solicite.

Lorena Carasco e Gonzalo Navaza na presentación do libro no CC de Beade

Tamén se mantivo unha reunión con AGON en xuño deste 2014 para tratar o tema dos
nomes de lugar. Esta reunión tiña como principal obxectivo tratar o tema da perda de
nomes de lugar tradicionais pola moda de nomear a rúas de nova creación con nomes
de persoa co único obxectivo de conmemorala.
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•

Charla sobre a toponimia das Illas Cíes e roteiro

Seguimos traballando para achegar a riqueza toponímica da nosa terra e da nosa lingua
á cidadanía. Desta volta realizamos unha charla no Centro de Visitantes das Illas
Atlánticas sobre a toponimia das Illas Cíes. Nesta charla participaron como relatores
Gonzalo Navaza e Xosé Lois Vilar. Eles, tamén, foron os encargados de guiar ás
persoas participantes no roteiro polas Illas Cíes. Achegáronlles información sobre
topónimos das illas, a súa historias, a etimoloxía...

Fotografía do embarque no catamarán para Cíes

•

Roteiros por Navia e Comesaña

fotografía da colocación dun dos carteis realizados no obradoiro de toponimia

Realizáronse dous roteiros polas terras de Comesaña e Navia para falar dos nomes de
lugar destas parroquias. Para realizar estas rutas contouse con Anxo, a persoa que
relaizou o traballo de campo de recollida da toponimia do lugar. Estas rutas buscaban
achegar á cidadanía, especialmente a que vive nestas zonas, a toponimia de Comesaña
e Navia. Non só se pretende ensinar os nomes de lugar, senón tamén pór en valor este
patrimonio inmaterial do que goza a nosa lingua e a nosa cidade.
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B. Cursos de auga
•

Cursos da auga doce e salgada

Son cursos onde a auga é o fío condutor, o guieiro para achegarmos á lingua galega.
Outro xeito de se achegar á lingua, pensado para quen quere ampliar o seu
coñecemento e cultura galega e tamén do propio concello vigués. Os nosos ríos e a
nosa costa presentan unha flora e fauna determinada, un patrimonio cultural
característico... Apréndese novo vocabulario, coñécese o patrimonio e descúbrese a
lingua a través da auga. Teñen unha duración de 20 horas e está complementado cunha
unidade didáctica elaborada para estes cursos. Ao finalizar realízase unha saída, ben a
un muíño (no caso do curso de auga doce) ben a un areal (no caso do curso de auga
salgada). Realízanse nas asociacións de veciños buscando deslocalizar os cursos de
lingua da súa habitual situación en aulas de centros escolares ou locais municipais.
•

Cursos de auga doce: este ano só se desenvolveu este curso. Realizouse un
curso no Casco Vello.

Imaxe do taboleiro creado polo alumnado do curso de auga doce
Realizáronse, ao remate do curso unha saída a uns muíños para coñecer directamente o
seu funcionamento. Os muíños elixidos nesta ocasión foron os do río Caselas no
concello de Salceda de Caselas, que ofreceu a súa colaboración.

Fotografías tomadas durante a ruta dos muíños do río Caselas
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A estes cursos acoden moitas persoas maiores cunha bagaxe moi ampla da nosa lingua.
Persoas que proceden de diferentes lugares da xeografía galega e que canda elas traen
cadanseu galego. Mais tamén presenta -xeralmente- estoutra particularidade: son
persoas galegofalantes mais que en determinados contextos deixan a lingua de seu para
se expresar en castelán, e sobre todo, ao se comunicaren con persoas miúdas.
Queremos aproveitar esta riqueza súa e queremos, asemade, reverter esta situación
comunicativa, con accións coma estes cursos: reafirmalos/as na súa/nosa lingua,
aprenderen destes verdadeiros tesouros vivos, sabermos das súas vivencias, da súa
lingua... queremos que sexan novos libros das nosas bibliotecas vivas e que poidan ser
consultados por quen ten a inquedanza de saber e compartir as súas vivencias.
Grazas a estas accións estamos elaborando un catálogo de “libros-tesouros” para
achegar os centros educativos, bibliotecas, asociacións no vindeiro ano con propostas
de actividades.
C. Escrita creativa

Cartel do obradoiro literario

Os curso de Escrita creativa están impartidos pola escritora Clara de Roxo. Nestes
cursos búscase que o alumnado coñeza os os elementos para dar forma a un texto.
Utilizan pequenos textos de autoras e autores de estilos diferentes para facer unha
lectura crítica sobre eles.
Tamén elaboran textos literarios propios en cada sesión, aprendendo como crear
personaxes e situacións literarias.
Fanse exercicios de síntese para aprender a desprenderse do que sobra nun texto unha
e outra vez até atopar a verdadeira esencia da escrita. Apréndese a desbotar o que non
é bo, durante a creación literaria.
Realizáronse dous obradoiros, un no Instituto Municipal de Educación e outro no Casco
Vello (Centro Municipal de Distrito de Casco Vello).
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D. Sombras chinesas
Estes cursos foron impartidos por Tanxarina. O alumnado ten que elaborar a propia
trama da obra e representala empregando todo o aprendido neste curso, mesmo os
elementos para crear sombras, que son confeccionados polo propio alumnado.

Imaxes dos obradoiro de sombras chinesas

• Iniciación
Houbo un en maio e outro en outubro. Houbo en cada un 20 persoas participantes.
Estes cursos desenvólvense para maiores de 15 anos. Realízanse no Verbum.
• Perfeccionamento
Houbo un en xuño e outro en outubro. O primeiro con 15 persoas e o segundo con 18.
Estes cursos desenvólvense para maiores de 15 anos. Realízanse no Verbum.
E. Outros
•

Charla sobre o Rexurdimento

No local da Asociación Veciñal do Casco Vello realizouse unha charla sobre o
Rexurdimento na cidade de Vigo. O relator foi Xurxo Martínez. Nesta charla puxo de
manifesto a relación das elites intelectuais da cidade co Rexurdimento galego. Desvelou
o rol que mantivo Vigo no proceso de conformación das liñas culturais e ideolóxicas do
Rexurdimento.
3.- PARA PÚBLICO FAMILIAR
Un dos maiores problemas do futuro dunha lingua é a continuidade xeracional. Vigo ten
un problema grave de transmisión xeracional da nosa lingua. Asemade, o xeito de vida
actual impide, en moitas ocasións, que as persoas adultas compartan o lecer coas
cativas e cativos. Buscamos con estas accións solventar estas dúas eivas, ofertando
actividades onde os pais e nais, avós e avoas... compartan xogos, risas, aventuras...
coas crianzas e achegando o galego como lingua vehicular. Conseguindo que as e os
rapaces asocien a lingua con momentos de lecer en familia.
As actividades procuran diversificar espazos e achegarse á cidadanía, por iso contamos
coa colaboración do tecido asociativo, as asociacións veciñais, máis tamén con
colaboradores habituais, como as bibliotecas, os centros comerciais, o IME e o Verbum.
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-nas AAVV e CC
•

Festas cíclicas:

-Charla e recollida das herbas de San Xoán
Realizaouse unha charla e unha saída para recoller as herbas de San Xoán e coñecer a
nosa contorna. A camiñada supuxo coñecer máis sobre os nosos montes e a súa flora.
Explicouse como se facía o ramo de San Xoán e as herbas que se poden recoller nos
montes de Vigo. Ademais aprendemos sobre os propiedades das herbas, os seus usos,
as lendas que hai sobre elas...
A camiñada partiu do local da AV de Nautilius (Comesaña), cunha duración de,
aproximadamente hora e media, as persoas asistentes puideron recoller as súas herbas
para confeccionar o ramo de San Xoán. Durante a camiñada o guía foi indicando de que
plantas fala a tradición, para que se poden empregar, ensinou a coñecer as plantas
aromáticas...

Fotografía realizada durante a charla sobre as herbas de San Xoán

•

Improvisación oral

Estes obradoiros realizáronse nas asociacións veciñais Nautilius de Comesaña, Casco
Vello e de Valadares. Ademais de no Verbum.
Os rapaces e rapazas viviron co xogo unha aventura teatral. Buscouse que inventasen
as súas propias situacións para entreterse. Xogaron e divertíronse improvisando. Sen
sabelos crearon historias únicas.
•

No Verán... un conto e No Nadal... un conto

Estes programas de actividades nas épocas de vacacións escolares están enfocados
principalmente para o público familiar. A descrición das actividades que engloban estes
programas están desenvolvidas dentro do apartado “Programas estables”. Mantivéronse
neste apartado a pesares de que actualmente o contido destas actividades de verán e
Nadal están inxeridas na programación do CIOV. As actividades desenvolvidas son
contadas, Ranchos de Reis, regueifas...
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4.- PROGRAMAS ESTABLES
A.- AS NOSAS LETRAS
No mes de maio viñamos realizando actividades arredor do Día das Letras Galegas.
Entre as actividades había algunhas elaboradas para os centros escolares, outras para
as asociacións veciñais, para a rúa... Buscouse crear unha programación completa para
levar o galego aos máximos lugares posibles, visibilizando a lingua nestas datas.
Actualmente o SNL vén reducindo o número de actividades neste programa, por
sabermos que asociacións veciñais, centros de ensino, demais entidades, mesmo o
propio Concello... multiplican, nestes días, as súas accións en materia de lingua. O SNL
decidiu, pois, reservar os seus esforzos para completar a oferta de actividades durante
o resto do ano, datas onde a visibilidade do galego é menor.
•

Correlingua

A carreira pola lingua que se vén realizando dende hai máis de dez anos en toda Galicia.
Cun percorrido dende a praza do Rei (onde se deu lectura ao manifesto) até o parque de
Castrelos, onde agardaban actividades de lecer e o alumnado de infantil que xa
participaba dende primeira hora das actividades que o Correlingua deseña para este
ciclo. Os rapaces e rapazas xunto co profesorado dos centros que participan percorren
as rúas viguesas con pancartas e carteis a favor da lingua galega.

Imaxe da saída do Correlingua na praza do Rei

•

Rosalía:

O Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria do vinte e sete de febreiro de 2012
aprobou, por unanimidade, declarar o 24 de febreiro como “Día de Rosalía de Castro no
concello de Vigo”.
Como consecuencia da dita declaración o concello organizou diferentes actividades para
difundir o coñecemento da escritora, da súa obra e do seu papel sobranceiro no
rexurdimento galego, e do galego.
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Agora, quedou instaurada, na Concellaría de Normalización Lingüística, esta data como
unha data de celebración, ano tras ano.
Este ano celebrouse coas seguintes actividades:
.O luns 24 de febreiro ás 12h, no Auditorio Municipal houbo unha conferencia do
profesor Fernando Pereira Bueno, autor do libro Rosalía de castro, Imaxe e realidade,
sobre a iconografía da poeta. Dirixida ao alumnado de 3º e 4º da ESO e bacharelato.
Case 300 alumnos e alumnas de distintos centros asistiron á conferencia.
É este o primeiro estudo iconográfico dedicado a Rosalía de Castro. Nel analízanse
algunhas das interpretacións que da imaxe e do espírito da poeta fixeron as e os artistas
plásticos en diferentes épocas. O estudo de todo este material icónico contribúe a que
Rosalía permaneza no tempo e alcance maior visibilidade e popularidade.
Ao remate, achegóuselles aos centros participantes un exemplar do citado libro.
. Na tarde do luns 24, a partir das 18:00 e até as 19:30, na Casa Galega da Cultura,
realizouse unha lectura ininterrompida de poemas de Rosalía, en distintas linguas,
mesmo en lingua de signos. Rematou este acto coa conferencia de Fernando Pereira
Bueno.

Lectura, en lingua de signos, de textos de Rosalía

Lectura de textos de Rosalía

B.- VERÁN

Tarxeta das actividades de No verán... un conto
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•

No verán... un conto

Como cada ano, este tamén foi un verán de contos. Programamos diversas actividades
con formatos distintos pero sempre cun fío común: o conto. Ben podía ser este
representado, narrado, cantado, musicado... pero sempre historias do noso maxín
popular que van pasando de xeración en xeración e que queremos que coñezan e fagan
súas o público vigués. Programamos estas “contadas” segundo o público para quen ían
se dirixir, e así levamos a cabo accións para as e os máis cativos até o público adulto.
As actividades deste ano, 2014, de "No verán... un conto" desenvolvéronse entre o 23
de xuño e o 13 de setembro. Con respecto ao ano pasado contouse coa colaboración do
Centro de Visitantes das Illas Atlánticas. Desenvolvéronse actividades no dito centro e
nas Illas Cíes.
1.- Narración oral: contos, lendas e outras historias
• público adulto
VENTO MAREIRO
Historias do mar e das xentes do mar. Da ría, dos areais, dos peixes e outros seres que
antano e hoxe poboan a nosa ría coas Illas Cíes sempre presentes.
Avelino González contou para público adulto historias do mar no Centro de visitantes do
Parque das Illas Atlánticas.

Avelino durante a actuación de Vento Mareiro

•

público infantil e familiar

A VIAXE DAS PALABRAS
A música acompañou algúns dos contos, co son da frauta de lata, da darbouka ou
mesmo de frautas traídas da arredada China.
A Tropa de Trapo (Brais das Hortas e Marta Ortiz) foron os encargados de contar esta
historia para un público familiar, na praza da Independencia.
ANTÍA, WAMBA E O REGATO PEQUENO
Catro historias que falaron de África e de Europa, do que nos sobra e do que nos falta.
Todo fiado coa voz de Wamba e un refrán da súa avoa: o río énchese de regatos
pequenos.
A historia foi contada pola Tropa de Trapo en Navia, para público familiar.

Memoria SNL 2013

Páxina 45 de 60

Normalización
Lingüística

Imaxe da actuación na praza da Independencia

O TRAXE NOVO DO REI
Narración ilustrada con monicreques de boca, de mesa e miniaturas que nos trae ao
recordo o conto de Hans Cristian Andersen “O traxe novo do emperador”.
Esteban Acuña de Tarabelos teatro narrou a historia para un público familiar, no Calvario
e en Navia.

Imaxe da actuación

HISTORIAS DA MALETRA
Raquel Queizás contounos historias que levan ben de tempo andando polo mundo, de
boca en boca, de soño en soño.
Foi para público familiar e realizouse na praza da Independencia e na Miñoca.

Actuación na praza da Miñoca
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MARIÑA. CONTOS NACIDOS NO MAR
Raquel Queizás contounos a historia de Mariña, unha serea galega e lendas e mitos dos
seres mariños que poboan os fondo do mar. no Centro de Interpretación das Illas
Atlánticas e en Navia.
RODARI RODARI
Mestúrase a narración das historias do tranvía de Marín con cancións tradicionais como
a do Trole...
Inacio Vilariño foi o contador destas historia para o público familiar, no parque de
Castrelos e na praza da Miñoca.

Imaxe da actuación en Castrelos

SOÑO DE ESTHER
Miguel Ángel Alonso Diz achegounos un mundo de fermosas historias baixo a premisa
de que os contos non hai que contalos, hai que vivilos. Foi na praza da Independencia e
no Calvario.

Fotografía tomada no Calvario

A QUE CHEIRAN OS CONTOS?
Narración ilustrada con monicreques planos, monicreque xigante, de boca, sombras
chinesas e outros. BA narración está baseada nos contos “Polgariña” de Andersen e “O
gato con botas” dos irmáns Grimm.
Realizada por Esteban Acuña (Tarabelos) para público familiar na praza de Compostela.

Imaxe da actuación na praza de Compostela
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A NAO CATRINETA
Nárrase a historia dunha familia de lavandeiras de Matamá insidiada polo demo de pelo
azul Cobillón. Mestúranse saberes tradicionais, refráns, cancións, contos populares e o
romance histórico da Nao Catrineta (romance portugués) para contar unha historia na
que finalmente o demo sae escaldado.
Durante a narración, o contador empregou a manipulación de elementos feitos con
papel, como a propia Nao Catrintea.
Contouna Inacio Vilariño no Centro de visitantes do Parque das Illas Atlánticas e na
praza de América.
2.- Improvisación oral
VERMÚ REGUEIFEIRO
Bieito Lobariñas, Luís O'Caruncho e mais Josinho da Teixeira (trío Liro) mostraron esta
tradición oral: unha controversia entre regueifeiros, que establecen un diálogo con
retranca, enxeño e habilidade para rimar versos e responder axiña en coplas.

Imaxe tomada no Tombo do Gato

SERÁN REGUEIFEIRO
Bieito Lobariñas e Josinho da Teixeira achegaron a improvisación oral en verso, a través
da regueifa. O desafío, o humor e a improvisación apareceron no parque de Castrelos
na tardiña do 9 de agosto no parque de Castrelos.

Imaxe en Castrelos
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3.- Charlas
AS HERBAS DO SOLSTICIO
Realizouse unha charla e a seguir un percorrido pola parroquia de Comesaña no que
coñecemos, recoñecemos e apañamos as diferentes herbas que na noite de san Xoán
se deixan ao relente para espantar meigallos, arredar bruxas e envexas.
A saída foi guiada por Marcelo Rodríguez (Faia, Educación Ambiental) e realizouse coa
colaboración da asociación veciñal Nautilius
CHARLA SOBRE TALASONIMIA E TOPONIMIA E PERCORRIDOS
Achegamento á toponimia e talasonimia das Illas Cíes que se complementou con senllos
percorridos, guiados por Gonzalo Navaza e Xosé Lois Vilar, polos topónimos e
talasónimos das illas o sábado 12 de xullo, na propia illa.
A charla foi realizada no Centro de Visitantes do Parque das Illas Atlánticas.
4.- Outros
XINCANA LINGÜÍSTICA
Actividade para as e os cativos que consistiu en superar diferentes probas de
coñecemento do idioma, da contorna das Cíes, das normas nun parque natural,
habilidades e destrezas... e sobre todo respecto polo medio.
Realizouse nas illas Cíes o 5 de xullo

Imaxe dun dos grupos participantes na xincana

AS MAIMIÑAS
Espectáculo de animación infantil no que a música, o baile e as cancións fan gozar a
todas e todos os presentes, e no que as e os cativos son os protagonistas. “Métete baixo
o mar”, “Xira que te xira” e “As Maimiñas” son algúns dos temas interpretados.
Realizouse no Centro de visitantes do Parque das Illas Atlánticas.
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Imaxe da actuación das Maimiñas no Centro de Visitantes das Illas Atlánticas

TARDE NO CASCO VELLO
A partir das 17:30 e até as 19:00 realizouse unha xincana polo Centro de Visitantes das
Illas Atlánticas para familias. Unificáronse actividades do propio centro con outras
elaboradas polo SNL. A partir das 19:00, na praza da Constitución, puidemos gozar do
humor e habilidades de improvisar dos regueifeiros, así como da nosa música.
C.- NADAL
“No Nadal... un conto”
O programa específico “No Nadal... un conto” realizou, entre o 10 de decembro e o 4 de
xaneiro 23 actividades co público infantil e familiar como maior destinatario. As
actividades lévanse a cabo coa colaboración de cafés, librarías, asociacións veciñais, de
comerciantes...

Imaxe da publicidade das actividades no folleto de Nadal do Concello de Vigo
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Charla sobre o Rexurdimento
Realizouse no local da Asociación veciñal do Casco Vello.
O relator foi Xurxo Martínez González.

Imaxe da charla no local da asociación veciñal do Casco Vello

Esta charla buscou que o público coñecese e soubese valorar a importancia do propio
Rexurdimento na historia de Galicia e do sinalado papel que tivo Vigo: a publicación de
Cantares gallegos, o círculo social vigués achegado a Rosalía de Castro, a importancia
da imprenta de Juan Compañel, o papel da prensa (La Oliva-El Miño), etc.
Babamor
A narradora utilizou a técnica da manipulación de obxectos e as ferramentas da
narración tradicionais para xogar a crear atmosferas poéticas, situacións que xorden da
transformación de obxectos e espazos, contribuíndo a iniciarse no mundo dos contos e
do teatro a través da inventiva, da creación efémera e espontánea.
Foi realizada por Larraitz Urruola no café de Catro a catro.

Imaxe da contada Babamor no café de Catro a Catro

Obradoiro de improvisación teatral
Realizáronse no Verbum e no local da Asociación veciñal do Casco Vello
A encargada de realizar o obradoiro foi a actriz Alba Bermúdez
A través de estruturas dramáticas os nenos e nenas víronse inmersos en mundos,
lugares, espazos imaxinarios creados por eles e nos que acontecerá todo o que
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imaxinen. a docente encargouse de guialos por eses mundos de fantasía incentivando a
creatividade dunha maneira lúdica.

Imaxe do obradoiro no Casco Vello

Contos do medio co Apalpador
Realizáronse nas Escaleiras de Pescadores, na Librería Hobbit, na Librería Andel e na
Biblioteca Neira Vilas.
Historias sobre a figura do Apalpador tentaron achegar esta figura aos nenos e nenas
que asistiron.
Brincando coas lendas
Realizaouse na ludoteca Valadares
O alumnado dos cursos do CIOV desenvolveu esta actividade de contos para nenos e
nenas, baseándose en lendas da tradición oral galega.
Vermú regueifeiro
Realizado na taberna A Regueifa.
Nesta ocasión o tema das regueifas xirou ao redor do Nadal.
Unha viaxe polo mundo
No Verbum tivo lugar esta actividade na que coa axuda da música aprendeuse que o
mundo é un lugar precioso, que hai tantas xentes coma músicas, que hai tantos ritmos
coma corazóns diferentes...

Imaxe do cartel
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O soño de Zalo
O espectáculo countou a historia de dúas amigas que decidiron facer unha longa viaxe
na que viven un monte de aventuras. Xunto con música achegaron distintos valores
como a amizade, compartir...
Realizouse no Auditorio Municipal do Concello.
Cantos de Reis
Realizáronse nas Galerías Colón, no local da Asociación de comerciantes do Calvario,
no local da Asociación veciñal do Casco Vello e nas Galerías de AETRAVI.
Na nosa tradición de Nadal percorríanse as casas da veciñanza na procura do
aguinaldo. Estes percorridos ían acompañados dos cantos de Reis, unha das nosas
tradicións orais. Nesta xornada coñeceremos esa tradición, as cantigas, ritos e
costumes... Esta actividade buscou achegar esta tradición á cidadanía.

Imaxe dun cartel

Cine
As proxeccións foron no Verbum. En total participaron 409 persoas repartidas entre as
catro películas.
-Para público infantil proxectáronse: Atropa de trapo, Copito de neve e Espírito do
bosque
-Para público familiar: Pinocho 3000
Contadas do CIOV
Na cafetería La Llave de Oro realizáronse diferentes contadas co alumnado do CIOV.
Carola, a carteira centola
No Centro de Visitantes das Illas Atlánticas.
Protagonizado polos mariscos máis habituais da natureza galega (a centola, o lagostino,
a vieira, a ameixa, o camarón…), abordándose, ademais, os instrumentos e xéneros
musicais populares e a localización dalgúns dos faros da costa galega. Mestura a
narración dunha historia con ilustracións de personaxes mentres se está contando a
historia. Promover a lectura, a comprensión oral en galego e a creatividade dos nenos e
nenas son algúns dos obxectivos que queremos acadar con esta actividade.
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Crebanoces
No Verbum.
O Crebanoces é un espectáculo para títeres inspirado no conto de Hoffmann. No
espectáculo emprégase a música que creou Tchaikowsky e está deseñado para ser
interpretada tanto con formación musical como sen ela.
Misterios de Nadal
No local da Asociación NovoVigo.
Nesta actividade os rapaces e rapazas uníronse ao investigador Pe e o seu inseparable
can Magnum para resolver un misterioso caso. Neste caso, o misterio, tivo lugar durante
o Nadal en Vigo.
6.- CAMPAÑAS DE DINAIZACIÓN LINGÜÍSTICA
GÚSTAME O GALEGO DE PRIMEIRA

Imaxe da actividade realizada en Mondariz

En 2014 o SNL continuou coa campaña, na que seguiu contando coa colaboración da
Fundación Celta de Vigo.
O Concello de Vigo sumouse a esta campaña de normalización lingüística que, partindo
da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización Lingüística, e da man de
Fabaloba, percorreu o país sumando vontades a favor da lingua de noso en 2013.
E de feito ben que se sumaron vontades e entidades, xa que O Real Club Celta de Vigo,
a Fundación Celta de Vigo e mais a Universidade viguesa asinaron un convenio de
colaboración co concello para desenvolver diferentes accións no noso concello.
A imaxe da campaña foron xogadores e corpo técnico do Real Club Celta que facían
visible o seu compromiso co galego facéndose fotografías que logo se subían á rede
dende a propia páxina da campaña “Gústame o galego”.
A transcendencia desta campaña levounos a traballar noutros lugares. Este ano tivemos
unha actividade no IES de Mondariz. A actividade consistiu nunha retransmisión
radiofónica, na que se contou con Xaime Escudeiro, locutor deportivo da Radio Galega.
Memoria SNL 2013

Páxina 54 de 60

Normalización
Lingüística
Con esta actividades buscouse fomentar o uso da lingua de noso no eido deportivo e
nos medios de comunicación.
APEGO
Unha das principais preocupacións polo futuro do galego en Vigo derívase da falta de
transmisión xeracional da lingua. Actualmente estase deseñando unha campaña de
actuación para traballar coas familias e futuras nais, pais... Búscase desenvolver esta
campaña a un tempo en distintos concellos de Galicia. O concello de Vigo, dende a
concellería de Normalización Lingüística leva, durante o 2014, mantendo reunións con
distintos actores do proxecto para desenvolver unha campaña de actuación que chegue
á cidadanía viguesa e logre o obxectivo do proxecto. Esta campaña denominouse
Apego.
EU SON...
No seo da Comisión Cidadá de Normalización Lingüística acordouse traballar co sector
da mocidade, dentro do eido dos prexuízos lingüísticos. Este ano 2014 foi o ano de
partida dunha nova campaña, coa mocidade como sector no que incidir. Realizouse o
estudo previo e as primeiras reunións para desenvolve un proxecto co que traballar o
cambio de lingua cara ao galego no momento do cambio entre o ensino medio e o
superior. Esta campaña pretende acabar cos prexuízos cara os neofalantes e a súa
decisión de mudar de lingua. Decidiuse darlle un carácter máis amplo colaborando con
outras entidades da cidade, neste caso a Universidade de Vigo e os centros de ensino
de ensinanza secundaria. Ao traballar coa Universidade decidiuse, tamén que
participasen no deseño e desenvolvemento da campaña as outras dúas cidades sedes
da universidade de Vigo, Pontevedra e Ourense. A campaña comezou a tomar forma nos
últimos meses de 2014 e comezará a desenvolverse en 2015.
7.- CENTRO DE INTERPRETACION DA ORALIDADE DE VIGO-CIOV
O CIOV nace co obxectivo de pór en valor o traballo realizado até agora no eido da
oralidade e o legado patrimonial e cultural da literatura oral, así como de transmitilo e de
aglutinar novos xeitos de improvisación oral na lingua de noso.
No ano 2013 comezou a súa andaina con dous cursos de formación e con distintas
actividades en diferentes localizacións e para un público moi diverso. Este ano, 2014
aumentou a cantidade de actividades e accións desenvolvidas, así como os cursos e as
disciplinas impartidas.
Neste ano 2014 amais de continuar co comezado e abrir novos rumbos, o CIOV
participou como entidade colaboradora na semana do Atlántico. Este feito levounos a
contactar con outras culturas da contada procedentes de diversos países. Asemade o
CIOV foi invitado pola universidade da Sorbonne de Paris para expoñer a súa
experiencia e traballo no congreso “L'improvisation orale. Tradition et actualité. Galice,
Pays Basqyem Pays Catalans”. En outubro no Centro Cultural de Valadares levouse a
cabo un segundo encontro: “Encontro ibérico de regueifeiros”.
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FORMACIÓN
O CIOV é un centro que ten como obxectivo, entre outros a creación de novos
regueifeiros e regueifeiras, de novos contadores e contadoras de historias, máis tamén
de novos coñecedores e coñecedoras da tradición oral galega e das modernas
representacións da oralidade. Para cumprir con este obxectivo o CIOV conta con cursos
de formación. Estes cursos son impartidos por regueifeiros e contadores profesionais,
coñecedores da tradición e con ferramentas didácticas para o seu ensino. Ambas as
dúas divisións teñen unha pata común, o coñecemento da lingua, vocabulario, destrezas
lingüísticas, fonética, xiros da lingua... Polo que a formación ten dúas partes, unha
común: coñecemento da lingua vehicular; e outra parte específica: tipoloxía, tradición,
ferramentas específicas para as contadas, a regueifa...
• Regueifeiros/as
Este curso ten unha duración de 7 meses, dende o 2 de outubro (de 18.00 a 20.00
horas) até finais de maio, no IME. O profesor deste curso, Josiño da Teixeira, é un
coñecido regueifeiro, con ampla experiencia.
• Contadores/as
O curso de contadores e contadoras conta coa profesional Ana Carreira como profesoracoordinadora, xa que ao longo do curso son varias as persoas do eido da narración oral
que se achegan ao CIOV para impartir aulas maxistrais, e facerse cargo dun trimestre do
curso. Ten lugar todos os xoves dende outubro até finais de maio de 2014. Os segundos
venres de mes hai clases maxistrais impartidas por diferentes contadores e contadoras.
Este curso desenvólvese nas instalacións do IME.
DINAMIZACIÓN
Este piar do CIOV ten a mesma importancia que a formación. Para conseguir un maior
desenvolvemento do proxecto, que a cidadanía coñeza o CIOV, que teña interese polo
que se fai nel, pola tradición e as novas manifestacións orais, é necesario que o centro
teña un proxecto de dinamización que o achegue á cidadanía.A dinamización
desenvólvese de dous xeitos diferenciados. Por unha parte temos a dinamización
propiamente dita, que consiste na realización de actividades en distintos puntos da
cidade (rúas, centros comerciais, cafetarías...). Estas actividades achegan as
manifestacións orais á cidadanía e esta pode coñecer de primeira man a regueifa, as
contadas... Entre as actividades que se prevén están os seráns regueifeiros e as
contadas, que se realizarán en distintos espazos da cidade. Un claro exemplo tivémolo
este ano co programa “No verán... un conto” ou “No Nadal... un conto”, co que
achegamos a diferentes espazos públicos (mercados, prazas, parques, cafetarías,
bibliotecas, librerias...) de diversas zonas e parroquias viguesas contadas dirixidas a
público infantil (maioritariamente) e adulto.
CURSOS
•

Durante o 2014 desenvolveuse a continuación do curso comezado no último
trimestre de 2013 e comezouse o primeiro trimestre do curso 2014-2015 de:
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-improvisación oral en verso
-narración oral
•

Nivel II de narración oral. Despois do éxito do primeiro curso de narración oral
rematado este 2014 decidiuse ampliar os coñecementos adquiridos polo
alumnado e desenvolver o nivel II. Neste nivel tentamos achegar o alumnado á
narración a través da experiencia e coñecementos de contadores e contadoras
como Raquel Queizás, Paula Carballeira, Cándido Pazó... que en cadanseu
trimestre, lle transmiten diferentes coñecementos e habilidades ao alumnado.

•

Teatro improvisado: a posta en valor do idioma galego a través do noso teatro.
Este obradoiro foi impartido pola actriz: Uxía Blanco. Aprendeuse a técnica da
improvisación converténdose en personaxes de ficción.

•

Obradoiro Slam (creación literaria e declamación). Este obradoiro foi impartido por
Silvia Pena. Foi o primeiro que houbo sobre slam, como proba para saber do seu
funcionamento. Para 2015 preténdese seguir traballando con esta disciplina
poética realizando máis obradoiros e cursos e mesmo tentando abrir novos
contactos alén do Miño.

Imaxe do obradoiro de slam

ACTIVIDADES
As actividades do CIOV desenvólvense coa colaboración de diferentes espazos da
cidade: cafés, editoriais, galerías de arte...
•
•

Sesión de contos con Quico Cadaval.
Obradoiro de narración oral polo contador irlandés Barry Manley. Esta actividade
formou parte da programación da Semana do Atlántico.
• Contos de irlanda por Barry Manley
• Serán regueifeiro co alumnado do CIOV
• Día internacional da narración oral. Neste día quixemos levar a cabo o “bautizo”
do alumnado de narración oral. Foi a súa primeira contada en público e foron
“amadriñados” pola contadora Paula Carballeira.
-contadas do alumnado do CIOV e das contadoras Ana Carreira e Paula Carballeira
• Cándido Pazó
• Avelino González: “Cousas de Vigo”
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•
•
•

Contada colectiva de final de curso de narración oral do alumnado do CIOV
“Serán regueifeiro” con Josiño da Teixeira, Bierio Lobariñas e o alumnado do
CIOV
Certame internacional de improvisación oral (desafío, improvisación e enxeño).
Encontro ibérico de regueifeiros

Dentro dos programas “No Verán... un conto” e “No Nadal... un conto” desenvólvense
distintas actividades encadradas na programación do CIOV, como contadas,
regueifadas... Estas actividades están explicadas dentro do apartado “4 Programas
estables” apartados B e C, desta memoria.

Carteis de actividades do CIOV

Actividades nos centros de ensino
Xunto con estas actividades e cursos de formación están aqueloutras actividades
formativas (das que xa falamos na memoria), pero de carácter dinamizador. Son
actividades como os obradoiros de regueifa (para primaria e secundaria), nos centros de
ensino; ou o Certame escolar de regueifas que se desenvolve no Centro Cultural de
Valadares. O SNL leva realizando estas actividades dende hai anos, e delas xurdiu (por
petición do propio alumnado) a idea de crear un espazo para aumentar os
coñecementos dunha tradición que acababan de descubrir, a improvisación oral en
verso. Estas actividades encaixan máis na denominación de dinamizadoras que
formadoras. Xa que, aínda que son formativas, o obxectivo final do curso non é que
aprendan a regueifar, senón crear interese pola improvisación e a tradición oral galega.
Converter a estes rapaces e rapazas (ao igual que ao profesorado destes) nun público e
potencial alumnado do CIOV.
8.- OUTRAS ACCIÓNS
•

Exposición o galego tamén noutros mundos

No ano 2010 creouse a exposición O galego tamén noutros mundos, que buscaba
achegar información sobre a realidade do galego fóra das nosas fronteiras.
Está composta de 12 paneis, que fan referencia a distintos aspectos e eidos da vida.
Son carteis que fan reflexionar sobre a utilidade e vida do galego noutros mundos. A
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música, poesía... en galego que fan xentes doutras orixes e a tradución da nosa
literatura, cursos de galego no exterior (escolas de linguas e universidades), a historia do
exilio na lingua e literatura galega, o galego na rede... Estes son algúns dos apuntes que
se fan nesta exposición e que serven, non só para coñecer esta información, senón
tamén para crear curiosidade e lograr que se pesquise e que se valore a nosa lingua.
Dende a súa creación para a campaña do mesmo nome, a exposición foi itinerando
polos centros de ensino da nosa cidade.
•

Reparto de etiquetas de agasallos de Nadal no concello

O pasado ano, 2013, creáronse unha etiquetas para colocar nos agasallos de Nadal.
Estas etiquetas foron repartidas entre as asociacións de comerciantes. Este ano, a
concellería decidiu repartilas entre a cidadanía. O SNL colocou un posto de recollida de
etiquetas na porta do Servizo e outro na lonxa da Casa do Concello.
•

Participación do SNL en congresos, cursos e charlas-coloquio

Este ano o SNL participou no congreso da universidade da Sorbonne de París sobre a
improvisación oral, “L'improvisation orale. Tradition et actualité. Galice, Pays Basqyem
Pays Catalans”. O SNL foi representado na mesa redonda xunto con persoas do Pais
Vasco e Cataluña para falar do traballo desenvolvido pola concellería de Normalización,
especialmente o traballo realizado coa creación e posta en marcha do Centro de
Interpretación da Oralidade de Vigo (CIOV).
9.- COMUNICACIÓN
•

Páxina Web: http://snl.vigo.org

Captura de pantalla da páxina de inicio da web

Dende hai 5 anos o SNL adaptouse ás novas tecnoloxías creando unha páxina web.
Unha ventá aberta pola que amosar o traballo do SNL, mais tamén servir de elo nesa
cadea que cómpre tentar construír quen ten como obxecto e obxectivo a normalización
do idioma galego. Así esta páxina, amais de información puntual, sobre formación en
galego, ferramentas lingüísticas (tradutores, dicionarios, vocabularios...) ofrece enlaces
con organismos, entidade, asociacións que traballan no eido da normalización e
lexislación lingüística. Ofértase tamén información sobre accións doutras entidades e
organismos e pode baixarse documentos e manuais (libros de toponimia do Val do
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fragoso, léxico de medicina galego-inglés, Plan de dinamización lingüística de Vigo...).
No ano 2013, a páxina foi actualizada renovando a imaxe, para achegala mellor ao
público e facela máis atrainte.
•

Perfil de Facebok: Vigo en galego

O SNL creo a principios do ano 2013 un perfil na rede social Facebook. No noso perfil
achegamos información sobre as actividades que se van realizar e imaxes do que imos
facendo. É unha ferramenta de contacto directo coa cidadanía que nos permite en tempo
real estar presentes nas vidas dos nosos “amigos e amigas” de facebook. Este ano
chegamos aos 2000 seguidores e decidiuse mudar o perfil persoal de Vigo en galego
cara a un perfil institucional. Deste xeito a información que achegamos no facebook
chega ás persoas seguidoras e a aquelas que non dispoñen de perfil nesta rede social.
•

Blog de toponimia

Continuamos xestionando o blog “toponimia de Vigo” onde estamos recompilando
artigos das persoas que traballan na recollida da toponimia das nosas parroquias e que
están facendo un enorme traballo de recuperación. Neste blog estas persoas
achégannos anécdotas, lendas ou curiosidades que lles aconteceron nese proceso de
recollida de información. Ademais puntualmente achegamos información sobre novas,
cursos, publicacións... que teñen que ver coa toponimia e nos parecen interesantes.

COLABORACIÓN con outras administracións, entidades, asociacións,
colectivos... para desenvolver proxectos e actuacións puntuais tendentes a facer
presente o uso da lingua galega como lingua habitual en todos os planos da vida.
Universidade de Vigo
Concellos de Pontevedra, Ourense e Redondela
Xuventude (Casa da Xuventude)
Verbum
Marco
Biblioteca Neira Vilas
Plan comunitario de Teis
Centros cívicos
Asociacións veciñais e centros culturais
Centros comerciais e mercados municipais
Asociacións de comerciantes das Travesas, do Calvario, Vigo Vello e Rosalía de
Castro
Instituto de Estudos Miñoranos
Centro de visitantes das Illas Atlánticas
Comunidades de montes de Cabral, Candeán, Comesaña e Zamáns
Entidade Menor de Bembrive
Oral de Galicia e Centro Cultural e Veciñal de Valadares
Librerías e editoriais
Cafés
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