Normalización
Lingüística
MEMORIA DA ACTIVIDADE DO SNL 2011
PUNTO DE PARTIDA
O SNL do Concello de Vigo foi creado en 1989 seguindo a obriga imposta 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 das e dos cidadás.
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 de normalización lingüística do Concello de Vigo do ano 1989, 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.

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, entendemos, coa participación cidadá na planificación da política
lingüística lexitimamos este proceso social complexo que é a normalización lingüística
O Consello Social da Lingua 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
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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...).
A Comisión Cidadá de Normalización Lingüística 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, propor, analizar,
estudar... actuacións cara a acadar a normalización da lingua ou analizar a situación
sociolingüística da cidade.
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.
Mais tamén 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, os encontros 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.
Co coñecemento da realidade sociolingüística viguesa, fornecida por distintos estudos e
enquisas, e co Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo (PDL), aprobado
polo Consello Social de Vigo en 2007, como norte das nosas actuacións, o SNL
desenvolveu o seu traballo, tanto dinamizador coma lingüístico neste ano 2011 co fin
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último de “facer normal o uso do galego en calquera ámbito da sociedade viguesa.
Dos diferentes sectores estratéxicos que determina o PDL, neste ano 2011, continuamos
traballando nos programas aprobados e iniciados en pasados anos:
•
•
•

Poboación infantil, xuvenil e ensino
Lecer e mocidade
(Poboación estranxeira)

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.
Dar a coñecer e promover a lingua galega entre o colectivo inmigrante.
Artellar mecanismos de colaboración coas asociacións de inmigrantes que
promovan o intercambio cultural e lingüístico.

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.
Concienciar as asociacións de inmigrantes e as organizacións sociais da súa
importancia na promoción social do galego.
Promover a comprensión da dimensión internacional do galego.
Potenciar o valor estratéxico que para a NL ten a poboación inmigrante lusófona.

RECURSOS DO SNL
Recursos humanos
O cadro de persoal deste servizo redúcese a dúas persoas: unha técnica e unha
administrativa.
Neste ano 2011 contouse cunha técnica máis por dun contrato de 6 meses, mais en
novembro rematou e non foi prorrogado.
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O feito de non haber subvencións por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística
impediu a contratación de máis persoal para o SNL
Recursos materiais
O orzamento total deste servizo para o 2011 foi de 350.353,90 €, se ben cómpre sinalar
que para o fomento e dinamización da lingua o total foi de 254.000 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, amnuais... 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...
DESENVOLVEMENTO DO LABOR DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DENDE O SNL
Analizamos o traballo desenvolvido polo SNL atendendo a dous planos, formación e
dinamización, e a dúas proxeccións, interna (propia administración, empresas
concesionarias, organismos autónomos) e externa (poboación). Poderiamos dicir que o
SNL presenta dúas ponlas; a unha orientada á formación e asesoramento lingüístico, a
outra a dinamización da lingua propia de Galicia.
1. 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 no
único. Mais 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 dispr recursos e ferramentas lingüísticas (fornecidas a través de internet, páxina web
do SNL ou intranet).
Neste senso a Actuación cotiá oriéntase ofertar información telefónica, presencial, por
correo electrónico sobre recursos, ferramentas, cursos, actualizacións de estilo, léxicas...
2. 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,
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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.
3. INFORMACIÓN
É complementaria coas dúas anteriores é ao tempo canle das dúas. Esta actuación
cotiá (interna e externa) versa sobremaneira
Lexislación lingüística
Dereitos lingüísticos
Cursos e Celgas
Probas de galego
Toponimia e antroponimia (galeguización de nomes e apelidos)
Informes sobre
Lexislación lingüística
Dereitos lingüísticos
Toponimia e antroponimia
Dúbidas lingüísticas
OMNL
Queixas achegadas á Comisión de Suxestións
Validacións de documentación
4. 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.
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 e o Consello Social da Lingua ten dúas
reunións ordinarias ao ano.
Proxección interna
Non se realizou acción ningunha específica dirixida ao persoal desta administración.
Proxección externa
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
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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). Mais queremos destacar estes feitos sobremaneira:
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 globalidade 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 reorientar as accións ofertadas.
Por último queremos mencionar a implicación doutras áreas do concello e de colectivos,
entre os que temos que destacar, o profesorado.
ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL
As actividades dinamizadoras dirixidas á poboación infantil e xuvenil nos diferentes
programas 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
Recollemos así neste sector estratéxico dous dúas directrices estratéxicas de actuación
conforme o determinado no PDL:
•
•

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.

Actividade nos centros de ensino en horario escolar
Obradoiros de regueifas e certame
Unha lección de cine
Festas cíclicas
Semana das ciencias en galego
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Camiño da lingua
Paseniño coa lingua
Xincanas literarias
Galego a nosa vantaxe, portugués a nosa oportunidade
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
En galego tamén noutros mundos
Duplo R
1.

MEU: COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS

O territorio de Vigo móstrasenos coma un gran teatro que mira ao solpor, onde a ría
forma un espazo ben definido. Territorio e ría ofrécennos montes de nomes de lugar a
través dos cales podemos ir descubrindo e coñecendo sobre quen fomos e somos e
como se foi configurando a nosa cidade.
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.
Neste programa 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... amais de desenvolverse entre distintos departamentos do
Concello vigués.
ACCIÓNS
Algunhas das accións deron xa comezo e realizáronse nos pasados anos:
Os Bolechas queren saber que é a toponimia
A toponimia do Val do Fragoso (Coia)
Microprogramas sobre toponimia na televisión
A. Viaxe ás covas do Folón,
As novas tecnoloxías entraron nas nosas casas con forza a finais do século XX. Hoxe en
día a nosa mocidade vive acotío coa tecnoloxía. Unha lingua sen tecnoloxía e sen
falantes novos non ten futuro. Por outra banda o gran descoñecemento que a mocidade
ten da historia e patrimonio da nosa cidade, levounos a unir estas ideas nun xogo
didáctico en rede que conxuga dous elementos atractivos para a mocidade viguesa. Por
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un lado a tecnoloxía e por outro o lecer.
O xogo en rede está dirixido a dúas franxas de idade diferenciadas, isto débese ás
diferenzas nas capacidades na informática e gustos no lecer. O obxectivo do xogo é
claro, chegar ao final dunha viaxe pola historia de Vigo. Esta viaxe polo tempo sitúa aos
rapaces e rapazas en distintos enclaves da cidade correspondentes coa etapa histórica
na que se atopen (etapa castrexa no Castro, etapa pacega en Castrelos...). En cada
etapa deberán pasar certas probas para conseguir chegar ao final da aventura. Os
xogos e preguntas están dirixidas a coñecer a historia da cidade dende a época
prehistórica até os nosos días (os distintos pobos que poboaron as terras do que hoxe é
Vigo, a tipoloxía das edificacións, costumes, industria... de cada época, os vestixios que
nos quedan de cada etapa histórica, a relación da cidade co mar dende antigo...). Pero
tamén se busca que coñezan a evolución da lingua galega dende a súa creación até o
galego actual, a relación da lingua coa toponimia, a información que os topónimos nos
achegan do lugar que nomean, a orixe dos topónimos...
Concurso para o deseño dos personaxes
Como primeiro chanzo neste xogo deseñamos un concurso para o primeiro ciclo da
ESO, no que as rapazas e rapaces deseñaban os catro personaxes (2 nenos e 2 nenas)
con quen elixir xogar posteriormente.
No concurso participaron máis de 300 nenos e nenas. No mes de marzo, concretamente
o 11 déronse a coñecer as e os gañadores e o 26, amais de entregarse os premios,
iniciamos o xogo.
Este xogo didáctico na rede estará á disposición dos mozos e mozas a partir de xaneiro
de 2012, logo de facermos unha proba máis que positiva nun centro de ensino vigués.
Haberá tamén un concurso para animar a participación individual dos mozos e mozas
entre os meses de xaneiro e marzo de 2012.

B. Bibliotecas Viventes
Para coñecérmonos un pouco máis un xeito que nos parece ben acaido é aprendermos
de quen viviu diversas experiencias, quen as está a vivir é e quen de nolas comunicar,
achegar e enfeitizarnos. Eses tesouros son os libros, libros vivos, que poboan os andeis
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das nosas Bibliotecas Viventes,das que xa contamos con dúas experiencias Os
tesouros vivos e Lingua viva
Os Tesouros Vivos
SNL, o Verbum da man de Xandobela levamos a experiencia (por vez primeira en
Galicia) de achegar Tesouros Vivos á nosa mocidade. Foron catro días nos que 11 libros
(12 persoas) compartiron con alumnado de centros de Vigo da ESO (máis de 600
rapaces e rapazas) a súa experiencia na vida e achegaron coñecementos e relatos
vencellados coa historia de Vigo, as súas tradicións, oficios representativos... dun xeito
eminentemente directo, vivencial e participativo
Resumimos con palabras do propio alumnado esta experiencia: “dende agora vou ver
doutro xeito ao meu avó”; “e todo isto pasou en Vigo”, “É pouco tempo, queremos
máis”...

Lingua viva
Logo da experiencia do mes de febreiro, achegámonos novamente a novos libros vivos,
desta vez co obxectivo de evidenciar a existencia de prexuízos lingüísticos para
podermos rachar con eles, dignificar a nosa lingua e fomentar o seu uso entre a
mocidade. Tentamos pór en contacto a mocidade con galegofalantes para achegarlles as
súas experiencias vencelladas co uso da lingua dun xeito directo, vivencial e
participativo.
O catálogo estivo distribuído en tres apartados:
Neofalantes, tanto galegos/as como xente de fóra
Galegas e galegos convencidos de sectores da sociedade onde o galego
non ten presenza
“Tesouros vivos”, testemuñas da vida que pretenden dar voz e visibilidade a
experiencias vitais de gran calidade.
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Novamente o alumnado participou con grande entusiasmo e implicación no seu
desenvolvemento e avaliou moi positivamente esta acción.
Temos que destacar a presenza e testemuño de xogadores do Real Club Celta de Vigo.

C. Festas cíclicas
Un dos xeitos de sermos é coñecer e saber do noso patrimonio inmaterial. Dentro dese
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.
Achegámolas aos centros de ensino ben mediante obradoiros ben mediante
contacontos, 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.
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 ao alumnado de
Primaria.
Os recortables achéganse xunto coas actividades realizadas para Infantil.
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2.

COMPARTE O GALEGO CON NÓS

Un dos lugares comúns que vén traballando dende hai anos o SNL é desenvolver
accións dirixidas á poboación infantil(tamén para o público familiar) e á mocidade nas
que o galego, amais de lingua vehicular, sexa lingua de aventura, aprendizaxe, misterio,
encontro, investigación... Gozar aprendendo e aprender gozando a través e coa lingua
de noso.
Os últimos datos fornecidos polo IGE, verbo do uso da lingua de noso, son preocupantes
tanto para a franxa de idade na que o galego se está a xogar o futuro (o 65% dos nenos/
as entre 5 e 14 anos comunícase en castelán) coma para a cidade de Vigo.
Novamente ao planificarmos unha acción temos en conta os datos sociolingüísticos e as
directrices marcadas tanto no Plan xeral de normalización da lingua galega (PXNL)
coma aquelas que máis puntualmente se sinalan no Plan de dinamización lingüística
(PDL). Neste plan o sector da mocidade analízase xunto co ensino (sector 2) de aí que
avancemos accións para a infancia e mocidade tendo como vehículo e medio os centros
de ensino, así como o profesorado (reunións periódicas cos equipos de dinamización
lingüística e membro da Comisión Cidadá de Normalización Lingüística)
Mais tamén artellamos accións que se dirixen ao lecer, á diversión, ao deporte... Accións
nas que as asociacións xuvenís e a propia Concellaría de Xuventude están presentes á
hora de as deseñar.
Comparte con nós o galego quere ser unha invitación a se achegaren as e os nenos e
a mocidade á lingua e cultura galega mediante diferentes actividades.
ACCIÓNS
A introdución nun mundo de fantasía e imaxinación a través da lingua galega é o que se
pretende con este programa. O teatro é unha forma lúdica de achegar aos máis cativos
e cativas a información que se quere. Nós queremos, a maiores, que teñan as primeiras
experiencias co teatro na lingua galega e que participen dunha das manifestacións
artísticas máis universais. Boa parte destas actividades están dirixidas ao alumnado nas
súas diferentes etapas educativas (dende infantil a Bacharelato) no horario escolar, mais
tamén realizamos actividades en diferentes espazos públicos na procura de achegar a
lingua dun xeito lúdico, mais sen descoidar o sentido didáctico das actividades.
As actividades están reforzadas con unidades didácticas para traballar na aula os
aspectos que de xeito lúdico se tocaron nestas actividades, dende vocabulario, historia...
A implicación dos centros, das asociacións veciñais, culturais, de tempo libre así como
os mercados municipais e áreas comerciais son de grande relevancia para o éxito que
colleitan estas actividades ano tras ano.
Gozar xogando, aprender xogando... gozar aprendendo. Resumimos deste xeito esta
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actuación que ao longo de todo o ano o SNL vai artellando en colaboración con
asociacións veciñais, culturais, socioeducativas, de tempo libre...
Podemos e queremos o lecer en galego de aí que se ofreza un amplo abano de
actividades dinamizadoras en distintos espazos: locais de asociacións veciñais,
ludotecas, prazas, zonas peonís e, no verán, diferentes areais vigueses.
A seguir analizamos polo miúdo algunhas das actividades que levan xa tempo
desenvolvéndose e que teñen unha moi positiva valoración.
1. Obradoiros de regueifas e certame
Dirixidos ao alumnado de secundaria, estes obradoiros lévanse a cabo nos propios
centros e en dúas quendas. 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, quince días despois e tras o traballo de aula, os
mozos e mozas xa regueifan de seguido simulando combates entre elas e elas.
Logo desta práctica escóllense as e os mellores alumnos regueifeiros para participar no
CERTAME ESCOLAR, ao que acoden o total de alumnos dos centros participantes (15
desta volta) e na que ao redor de oitenta mozos e mozas soben ao escenario para
regueifar.
No certame participaron activamente (regueifando) uns 100 mozos e mozas e máis de
500 animaron o seu devir.
Estes obradoiros e certame comezaron no ano 2003, e son constantemente
demandados polo propio alumnado.
No curso 2011-12, no primeiro trimestre ofertamos por vez primeira estes obradoiros
para o ciclo superior de Primaria. Foron 16 obradoiros, daquela 16 centros os que
realizaron esta actividade que, segundo os comentarios tirados nas enquisas, “serven
para pensar e expresarse en galego”, “son moi divertidos e participativos”.
2. Unha lección de cine
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). Esta acción presenta o cinema como ferramenta pedagóxica. A
película é o punto de partida dunha reflexión, guiada polos profesores, sobre a lingua.
Empregando temáticas moi diversas e sempre tendo en conta o currículo escolar e os
temas transversais, os rapaces e rapazas observan o uso da lingua en moi diversas
situacións e contextos. Isto crea unha visión de utilidade da lingua nos distintos
escenarios.
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A actividade conta cunha unidade didáctica para traballar na aula antes da película, a
proxección da mesma, unha unidade didáctica para traballar na sala de proxección
despois de ver a película e outra para rematar o traballo na clase. Así pretendemos levar
esta “lección de cine” máis aló da sala do cinema.
Novamente a colaboración dos centros de ensino, especialmente dos equipos de
dinamización e normalización da lingua, é de suma importancia para levar a éxito esta
iniciativa. Os cines Yelmo sempre están a traballar en garantir novos filmes,
documentais, curtas para levar a cabo o proxecto, e por último contamos co monitores
de tempo libre e con profesorado para elaborar as unidades didácticas.
Unha lección de cine. Infantil (marzo)
Proxectáronse varias curtas: A flor meirande do mundo, A nena que tiña unha soa orella,
O soldadiño de chumbo en 4 sesións, nas que participaron ao redor de 1.200 nenos e
nenas.
A seguir da proxección facíanse diversas actividades e xogos.
Unha lección de cine. Primaria (marzo)
Proxectáronse as películas A noite de San Xoán, Donkei Xote, O pudin máxico, Jack, rei
do Amazonas cunha participación de máis de 1.000 nenos e nenas, que tamén
realizaron actividades logo da proxección e nos propios centros.
Unha lección de cine. ESO e BAC (outubro)
Tamén a chuvia (2 proxeccións), Mia Sarah, trece badaladas e Cargo foron os filmes
escollidos nesta nova edición para ESO e BAC, na que se achegaron até a sala de cine
ao redor de 1.000 alumnos e alumnas (tamén participaron centros do Porriño).
Un lugar común de organizadores (SNL), colaboradores (monitores de tempo libre e
cines Yelmo) e destinatario é a pouca oferta que hai, sobre todo para público infantil.
Unha eiva que debería corrixirse se queremos que sexa a nosa unha lingua normalizada
e se falamos de equilibrio entre as linguas oficiais.
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3. Camiño da lingua. Paseniño coa lingua
Camiño da lingua iniciou a súa andaina como actividade de dinamización para a poboación
infantil e xuvenil no verán de 2010, mais o éxito e a avaliación tan positiva por parte de
educadores, pais e nais e sobre maneira polos destinatarios/as, fixo que neste ano
levásemos aos centros de ensino unha oferta de 40 sesións desta actividade (segundo e
terceiro trimestre do curso 2010-2011) e 24 no primeiro o curso 2011-12.
Asemade, adaptamos o xogo para as e os máis cativos: Paseniño coa lingua
Trátase dun xogo a xeito 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.

4. O bardo Abelardo
Grazas á música, o bardo Abelardo conseguiu traducir á linguaxe dos humanos os
sentimentos dos seres que moran nos bosques, nos ríos e nos mares. Coñeceremos a
historia dun paxaro que descobre que nas pólas das árbores aniña a palabra paz, a dun
carballo que naceu na bota dun soldado, a dun trasno que vai deitando lixo pola mata...
Con Vicentiño e as árbores da paz e a súa Ciclobiblioteca vén achegándose aos centros
de ensino dende o a curso 2009-10, con actividade dirixidas ben á poboación infantil ben
aos primeiros ciclos de primaria.
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Con contos, cantigas, historias e xogos trata de se achegar e de achegar a lingua de
noso á rapazada. Compleméntase a súa acción cunha unidade didáctica, elaborada polo
propio SNL, e con láminas con léxico para colorar da autoría de Pepe Carreiro.
5. Xincanas literarias
Unha forma diferente de aproximarnos ao autor/a homenaxeado no Día das Letras, e ás
nosas letras.
A proposta consta de varias fases diferenciadas no seu formato de acción, metodoloxía
e recursos empregados, para acadar así unha compoñente motivadora.
As partes que engloba o proxecto son:
-Introdución-presentación: contextualización da actividade para crear expectativas e
suscitar curiosidade sobre a figura de Lois Pereiro e o xogo.
-Xincana literaria: probas que os/as rapaces/zas deben superar relacionadas coa figura
homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. Estas probas estarán apoiadas por
educadores que darán información aos/ás rapaces/zas sobre a vida e obra de Lois
Pereiro e proporanlles retos para superar.
-Espectáculo-contacontos: para aglutinar e asentar os contidos e coñecementos de
maneira sosegada e divertida ao mesmo tempo.
O proxecto conta con diverso material didáctico como unha completa unidade didáctica
en torno á figura deste ano, que serve tanto de ferramenta de cara ao xogo coma de
apoio ao labor dos docentes nos centros de ensino, xa que inclúe propostas didácticas
para as aulas.

6.

OPS: o português simples

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.
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Comezamos neste 2011 cos obradoiros Ops (português a nossa vantagem, galego a
nosa vantaxe) dirixidos a alumnado da ESO. Alumnado, que ao remataren o ensino
regrado, descoñecen esta oportunidade. Ao tempo, poñemos en valor a lingua galega
facendo ver a súa potencialidade. Interaccionamos en portugués ben sexa de Portugal
ou de Brasil, fornecemos de recursos para aprenderen, mostramos o que nos une,
advertimos sobre falsos amigos...
Foron 8 os obradoiros impartidos, por posibilidade orzamentaria, non por demanda.
3.

ACHÉGATE ÁS CIENCIAS... TAMÉN EN GALEGO

Semana das ciencias 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.
Neste ano 2011, impleméntanse novas actuacións, logo do éxito das actividades
ofertadas e da demanda dende os centros de ensino. Deseñamos un programa que se
desenvolveu durante tres semanas; tres semanas nas que os nenos e nenas realizaban
experimentos, coñecían as nosas árbores, transformábanse en científicos e científicas...
en galego.
1. Científicas e científicos tolos
Este obradoiro foi realizado xa o pasado ano, mais este ano, froito da experiencia e das
achegas do profesorado e monitores/as, artellámolo consonte coas etapas educativas ás
que nos dirixiamos. Asemade realizamos máis actividades nas que era o propio
alumnado o que tiña que explicar os seus compañeiros e compañeiras o experimento,
motivando deste xeito o uso do galego oral, un dos trabas maiores que observamos no
alumando.
a)

b)

Primeiro ciclo de primaria
Onde estamos, que facemos
Con xogos, encrucillados, traballamos a lingua, descubrimos a súa historia,
a través da "autoestrada da fala". A seguir vincúlase o dito e feito cun
experimento.
Segundo ciclo de primaria
Coidamos a nosa lingua
Traballamos o vocabulario co xogo do troco de cadeira con pasatempos e
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c)

con distintos experimentos.
Terceiro ciclo de primaria
Son galega/o
Gústame a miña lingua. Co galego podemos ir a calquera lugar. Vocabulario
e experimentos con xogos e pasatempos.

2. Elaboración crema dentífrica
Traballamos o léxico bucal, as distintas partes do aparello. Tamén frases feitas, refráns,
cantigas no que apareza este léxico. Elaborarán pasta dentífrica, achegaranse á súa
historia e levarán para casa o que fagan.

3. Esencias a partir de plantas aromáticas
A través da exposición de dez plantas aromáticas falaremos das súas diferenzas,
arrecendos, usos tradicionais, terreos nos que medran, simboloxía, tradición oral,
toponimia, variantes...
Proceso de destilación que dá como resultado unha auga floral con trazos de aceite
esencial da planta.

4. As nosas árbores
A través dun pequeno xogo con toros, follas e sementes aprenderán a distinguir e
coñecer algunhas árbores propias e alóctonas do territorio galego. Trabállase tamén o
tacto.
Nomearemos as especies arbóreas con cadansúa variante segundo o territorio galego;
falaremos da toponimia e antroponimia derivadas destas.
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5. Elaboración de plastilina
Con produtos de uso cotián (auga, fariña, aceite, colorantes alimentarios) elaborarán un
produto natural, semellante á plastilina, co que moldearán o que desexen, que logo
poderán levar 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...).
REUMO DAS ACTIVIDADES NOS CENTROS DE ENSINO
Curso 2010-11, segundo e terceiro trimestre
Infantil

Vicentiño e as árbores da paz, 20 obradoiros
Paseniño coa lingua, 12 obradoiros
Unha lección de cine, 2 sesión con diferentes curtas e actividades
posteriores na mesma sala

Primaria
Camiño da lingua, 12 obradoiros
Unha lección de cine, 4 días con 4 proxeccións diferentes con
cadansúa unidade didáctica
Obradoiros de linguas e culturas do mundo, 12 sesións
Obradoiros dos Maios e da Noite Meiga, 20 obradoiros
Obradoiros do Merdeiro, 2 obradoiros
ESO e BAC
Obradoiros galego a nosa vantaxe, portugués a nosa oportunidade,
7 obradoiros
Comedia bífida, Talía teatro
Obradoiros de regueifas e certame, 32 obradoiros
Obradoiros de multiculturalidade 4 obradoiros
Bibliotecas Viventes, Os tesouros vivos, 8 obradoiros
Obradoiros do Merdeiro, 2 obradoiros
Curso 2011-12, primeiro trimestre
Infantil
Paseniño coa lingua, 18 obradoiros
Obradoiros de plastilina, 10 obradoiros
O bardo Abelardo,10 sesións
Primaria
Obradoiros e certame de regueifas, 16 obradoiros
Camiño da lingua, 16 obradoiros
Científicos e científicas tolas, 6 obradoiros
As nosas árbores, 10 obradoiros
Crema dentífrica, 8 obradoiros
ESO-BAC
Unha lección de cine, 4 sesións.
Cantigas de amiga, 16 obradoiros
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Bibliotecas Viventes, A lingua viva, 8 obradoiros
Obradoiros de esencias, 10 obradoiros
Material complementario
Láminas e recortables:
Natureza: xardín, ríos, areais, bosque
Festas cíclicas: Maios, San Xoán (cacharelas), Samaín, Magosto
Carme vai á praia: conto para colorar
O año pitaño (cd)
Fóra dos centros de ensino
Para cativos e cativas
Unha ferramenta atraente para achegar a poboación infantil ao noso idioma é a fantasía,
a diversión, a ilusión... e todos estes ingredientes veñen da man do cine. Cine infantil,
ben sexa a través de curtas ou de longametraxes, que achegamos aos cativos e cativas
a través do Cine Yelmo ou en espazos tan diferentes como cafeterías, bibliotecas,
asociacións veciñais... Ver, gozar co cine en galego é tamén un xeito de normalizar a
lingua de noso.
Neste ano 2011 levamos por varias asociacións veciñais o A Tropa de Tapo (xunto con
Radio Vigo) así como a curtametraxe O soldadiño de chumbo.

Programamos actividades para as nenas e nenos que se encontran hospitalizados, e así
acudimos periodicamente ao hospital Xeral de Vigo
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É coincidindo coas vacacións de verán e Nadal cando programamos maior número de
actividades en diferentes lugares públicos e privados: areais, prazas, parques mais
tamén centros comerciais, mercados, cafeterías...
Actividade nas que implicamos a toda a familia xa que son participativas, activas e
implican tamén ás persoas adultas.
Verán de catro a catro
Dende o 4 de xullo até o 4 de setembro realizáronse actividades en distintos lugares de
Vigo (areais como o ao o Samil, parques, prazas, asociacións...). Lugares todos eles de
encontro nos que queremos que a sociedade, e sobre todo os e as máis cativas, se
encontren coa lingua de noso, a través de actividades de lecer.
Estas actividades organizáronse en distintos horarios. Obradoiros de monicreques,
ludotecas lingüísticas, Paseniño coa lingua, Camiño da lingua... son algunhas das
actividades ofertadas.
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O uso da lingua de noso, o coñecemento de verbas, ditos, refráns... xogar, e asemade

aprender, con léxico novo que nos achega a novas realizades.
Lecer en Nadal
Polo correo do vento: contacontos e obradoiro de ilustración
Antón e o Apalpador
O Quiquiriquí
Ludotecas lingüísticas
Programáronse 13 actividades de lecer para cativos e cativas, mais
podemos dicir, para público familiar, en distintos lugares da cidade e en colaboración con
centros comerciais, cafeterías, centros cívicos, centros veciñais, bibliotecas e museos.
Elaboramos unha guía didáctica “Cóntame como é o Nadal” que enviamos a todos os
centros de ensino para lles dar a coñecer aos cativos e cativas como se celebran estas
datas noutras partes do mundo
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Continuamos traballando na recuperación dun persoeiro propio da nosa tradición oral
como é o Apalpador, quen xa colleu o costume de se achegar a Vigo dende o Courel
nestes último nadais
Campamento de verán (2 quendas)
Xunto coa Concellaría de Xuventude repetimos esta experiencia que xa no
pasado verán fora un rotundo éxito.
A través de visitas, xogos, charlas, pero sobre todo a través de motivar a súa
imaxinación, curiosidade e fomentar o traballo colectivo achegamos os cativos e cativas
ao coñecemento do seu contorno e da súa lingua.
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Para poboación xuvenil
Xunto coa xente miúda é a franxa de idade onde menos uso -malia si ter coñecementoda lingua galega encontramos. Daquela ese esforzo que o SNL dedica ao sector xuvenil
da nosa cidade, programando actividades atraentes e acaidas para os mozos e mozas.
DUPLO R
O rap e a regueifa son os fíos condutores dun concerto ofertado nunha sala de festas da
cidade con actuacións de grupos e solistas galegos e portugueses.
Con anterioridade na rúa (neste caso ao redor do farol de Colón houbo
actividades como graffiti, encontros de break-dance, rap...)
Duplo R xorde de unir a regueifa e o rap. A cultura hiphop é un referente entre a
mocidade viguesa mentres a regueifa é un mundo alleo. Para lograr a atención desta
franxa de idade na regueifa e na nosa lingua é necesario facelo dende o que eles
valoran e aprecian. Preténdese que vexan ao galego como unha lingua da modernidade
e que vai cos novos tempos. Unha lingua que é válida para a nosa tradición e para as
novas tendencias que acollemos.
Os obxectivos deste programa son varios:
Ver o galego como lingua vehicular da música e da cultura hiphop.
Coñecer a regueifa (tradición, historia, métrica, ritmo, rima...)
Coñecer o rap (influencias, ritmo, métrica...)
Coñecer e valorar as posibilidades da interactuación entre a regueifa e o rap
(semellanzas, puntos en común das dúas expresións artísticas...)
Coñecer as relacións entre música e poesía e as posibilidades de traballo en común.
Como achegar a poesía por medio da música.
Coñecer as posibilidades didácticas do teatro e a performance.
Coñecer a cultura hiphop (historia, raíces, evolución...)
Nesta acción colaboramos cos departamentos de Cultura e Xuventude, así como coa
Asociación ORAL de Galicia, a Asociación Veciñal e Cultural de Valadares.
ACCIÓNS
Concerto Duplo R
Con data fixa no derradeiro mes de febreiro neste concerto (este ano foi a terceira
edición) converxen dúas realidades culturais, a modernidade chegada dende fóra das
nosas fronteiras mais adaptada á temática e á lingua de noso e á tradición oral da
regueifa, símbolo de identidade e do noso facer, sentido de humor e retranca.
Os grupos e artistas escollidos para o concerto son, na súa maioría, afincados na nosa
cidade. Actúan como axentes de dinamización social e, asemade, de dinamización da
lingua galega entre a poboación xuvenil.
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A entrada é de balde, e para difundir este concerto, os centros de ensino, centros
cívicos, locais de ensaio e Punto Xove son fundamentais.
Lévase a cabo nunha discoteca da cidade (vai cambiándose a zona desta) e está
precedido por unha exhibición na rúa de break e graffiti.
Centro Municipal de Interpretación Oral
Creado por petición expresa do alumnado que participa nos obradoiros e certame de
regueifas no desexo de continuaren traballando na improvisación oral mais fóra do
espazo educativo

Xorde así esta iniciativa que, de xeito provisional, está localizado na Casa da Xuventude.
Falar galego en contextos urbanos, xornada de debate e formación sobre o uso do
galego entre a xuventude en contextos urbanos, que se desenvolveu xunto coa Mesa
pola Normalización Lingüística
Concerto, Lois Pereiro, canción última
Levado a cabo xunto coa Concellaría de Xuventude en Valadares e no
marco dun amplo abano de actividades para a mocidade e en conmemoración do
persoeiro a quen este ano se lle dedicou o Día das Letras Galegas.
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Para todas e todos
Romaría das Letras
Ao redor do Día das Letras organízanse unha serie de actualidades dirixidas a distintos
sectores que culminan no parque de Castrelos na Romaría das letras. Nesta festa hai
contacontos, monicreques, Galeoke, xogos tradicionais, concertos... Trátase dunha
programación variada que se proxecta por toda a cidade xa que queremos que sexa
participativa e compartida.

Tradición oral
Achegarnos ao portugués, e a todo o patrimonio común que posuímos, é un dos
obxectivos que persegue o SNL. Tan cerca mais tan lonxe ten que se trocar por un
compartimos tanto, coñezámonos máis. Se xa para os centros de ensino programamos
actividades nesta liña, realizamos actuacións para o conxunto da cidadanía, mesmo ás
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veces coa colaboración da Escola de Idiomas, da Universidade de Vigo, do Instituto
Camoes...
EN GALEGO TAMÉN NOUTROS MUNDOS
Programa iniciado no ano 2009, xunto coa Concellaría de Benestar Social e coa
participación de colectivos de persoas inmigrantes e ONGs.
Neste ano 2011, este programa dirixido fundamentalmente ás persoas inmigrantes, dá
un xiro para tamén achegarse ás viguesas e vigueses con accións puntuais. Logo da
boa acollida que tiveron os obradoiros de linguas do mundo, o paso dado foi elaborar
léxicos multilingües que se distribúen principalmente en centros de saúde, xulgados,
policía, ONGs, Cruz Vermella... sen esquecermos das persoas inmigrantes, xa que
nestes léxicos han ver un “auxilio” ás súas comunicacións de primeira necesidade.
Léxicos multilingües: galego, inglés, francés, wolof, árabe e chinés:
− Servizos sociais,
− Sanidade
− Asistencia primaria
A maiores a exposición O galego tamén noutros mundos seguiu rulando polos centros
de ensino con moi boa acollida e con interesantes actividades desenvolvidas nos propios
centros.
Presentamos unha novidade dirixida a persoas que se queren achegar á lingua galega
mais non tiveron ningún contacto anterior coa lingua de noso:
Galicia, no mundo: formación e dinamización a través da radio, en colaboración
con radio ECCA
E continuamos co traballo específico nunha área de grande asentamento de persoas
inmigrantes: Teis. Xunto co Plan Comunitario de Teis; a través dun convenio de
colaboración xunto con outras áreas municipais, seguimos cos nosos programas de
formación e dinamización. Accións dirixidas a mulleres e nenos/as, fundamentalmente
de orixe subsahariana.

MEU, COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS
A toponimia do Val do Fragoso
Para que o labor de divulgación da historia e do patrimonio de Vigo cheguen, tamén, ao
resto da cidadanía e os veciños e veciñas coñezan e valoren o patrimonio lingüístico que
atesouran as nosas terras continuamos co labor de recollida e divulgación da
microtoponimia das parroquias de Vigo
Este ano publicamos o libro correspondente á parroquia de Lavadores, e fixéronse os
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traballos de recolleita da toponimia de Beade e Teis (publicaranse no 2012), así como o
traballo sobre hidronimia: ríos, regatos, regueiros, augas e areais. Realizáronse, así
mesmo, varias charlas-coloquio sobre toponimia en distintas parroquias.

Outra achega á recuperación da toponimia tradicional foi a recolleita e fixación dos
hidrónimos vigueses: ríos, augas e regatos que nacen, transcorren ou desembocan no
municipio vigués foron recollidos por Iván Sestay. Asemade, como anexo deste traballo
recóllense os nomes dos areais vigueses. Nomes das nosas praias que sufriron
intoxicacións que cómpre corrixir e recuperar os nomes de seu.

Memoria SNL 2011

Páxina 27 de 30

Normalización
Lingüística

5. SUBVENCIÓNS a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades
dinamizadoras do uso do galego.
Orzamento:
12.000 euros
Concorreron:
25 asociacións
Concedéuselles axuda a 11 asociacións
Negárosenlles a 11 por non acadar a puntuación mínima
3 excluídas por non estaren no Rexistro e/ou non presentaren a
documentación requirida
Proxectos temática:Actividades lecer para xente moza
Actividades no sector comercio
Actividades dirixidas á poboación inmigrante
Fomento do coñecemento do galego a través das ondas
Actividades de lecer para todas e todos
A extensión do uso e do coñecemento da lingua propia dende a administración ha de se
complementar e proxectar na sociedade, pois esta ha de ser destinataria e motora á vez
de iniciativas dinamizadoras da lingua galega.
Así o entende este concello e de aí a convocatoria anual , destinada a asociacións e
entidades sen ánimo de lucro, de subvencións a través das que se contribúe co esforzo
que estas entidades realizan coa lingua galega
O compromiso cotián destas entidades coa lingua de noso vese así recoñecido polo
concello coa concesión destas subvencións en proxectos dinamizadores da lingua
galega que teñen como denominador común acadar o uso normalizado entre a
poboación viguesa.
Proxectos que abranguen dende a oferta lúdica para a xente miúda e mais a mocidade a
accións que tentan facer visible a lingua galega en sectores pouco habituais de uso
escrito. Dende accións formativas dirixidas á poboación inmigrante para que se
achegaren á lingua e cultura galega como camiño da súa integración a aqueloutras
destinadas ao total da poboación que quere achegarse ao galego
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24 solicitudes, 11 entidades levaron subvencións por un total de 12.00 euros para
actuacións dirixidas á persoas inmigrantes, comerciantes, mocidade, monitores de

tempo libre, familias...
6. 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 e Ourense
Marco
Verbum
Bibliotecas Central e Neira Vilas
Centros Cívicos
Asociacións veciñais e centros culturais
Cine Yelmo-Radio Vigo
Centros comerciais, mercados municipais, establecementos

7. COMUNICACIÓN
Lingua Viva, números 50, 51 e 52
A revista Lingua Viva iniciou a súa andaina no ano 1995 froito do traballo do
funcionariado que, daquela, integraba a Comisión Interdepartamental de Normalización
Lingüística. Revista que foi adquirindo lugar sobranceiro entre o funcionariado mais
tamén no ámbito da normalización lingüística en Galicia.
Lingua Viva adaptouse aos novos medios e hoxe é unha revista só en formato
electrónico. Mesmo é posible consultala dende o seu número 0 na páxina web do
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servizo.
Coa colaboración de persoal desta administración, mais sobre todo co esforzo do SNL
foi manténdose esta publicación até quedar reducido o persoal deste servizo.
Páxina Web: http://snl.vigo.org
Tentamos con esta páxina web termos unha ventá aberta pola que amosar o traballo do
SNL, mais tamén servir de elo nesa cadea que hemos 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.
Asemade mostra o quefacer do SNL, do Consello Social da Lingua e da Comisión
Cidadá de Normalización Lingüística. Ofértase tamén información sobre accións doutras
entidades e organismos e pode baixarse documentos e manuais (libros de toponimia do
Val do fragoso, léxico de medicina galego-inglés, Plan de dinamización lingüística de
Vigo...)

8. PRESENZA DO SNL
XIII Encontros para a Normalización Lingüística do Consello da Cultura Galega,
Compostela, onde presentamos o videoxogo Viaxe ás covas do Folón
XXI Congreso Mundial ICOS de Onomástica e Toponimia, Barcelona coa
presentación do relatorio “O territorio nomeado”
Xornadas de lingua da USC, Compostela, coa presentación da campaña En
galego tamén noutros mundos.
Proxecto E-Books 21, BibliotecasViventes, Atenas, xornada de avaliación do
proxecto deste ano 2011 e preparación do proxecto para o 2011-12, no que a proposta
de traballo vai ser os prexuízos lingüísticos na mocidade.
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