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MEMORIA DA CONCELLARÍA DE
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2012
CAPÍTULO I. O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
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 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.

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.
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1.- RECURSOS DO SNL
•

Recursos humanos

O cadro de persoal deste servizo redúcese a dúas persoas: unha técnica e unha
administrativa.
Neste ano 2012 contouse cunha técnica máis por dun contrato de 4 meses (setembrodecembro) ao termos unha subvención da Secretaría Xeral de Política Lingüística. A
xornada de traballo non era completa.
Durante o mes de novembro estivo realizando prácticas neste SNL unha licenciada en
Comunicación e Relacións Públicas. A súa achega foi valiosa, maiormente cara a
visibilizar o servizo na rede e no deseño de material publicitario das actividades
realizadas.
•

Recursos materiais

O orzamento total deste servizo para o 2012 foi de 316.302,55 €, se ben cómpre sinalar
que para o fomento e dinamización da lingua o total foi de 219.500 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...
2.- FUNCIÓN DO SNL
Partimos da realidade sociolingüística do noso concello, onde o galego presenta unha
realidade ben distinta debidas tanto aos sectores de poboación como á propia xeografía.
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,
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.
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Analizamos as funcións, e por ende, 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.
Mais nos programas de dinamización atendemos tamén á formación, mais xa 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.
•

Información

É complementaria coas dúas anteriores é ao tempo canle das dúas. Esta actuación
cotiá (interna e externa) versa sobremaneira
Lexislación lingüística
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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
•

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.
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 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 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
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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.
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,
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 ano 2012 renováronse o Consello Social da Lingua e a Comisión Permanente e
establecéronse as liñas de traballo para o vindeiro ano 2013. Cómpre salientar o acordo
de traballar nos sectores socioeconómico, no deporte e seguir co plan de traballo
deseñado para o sector ensino-mocidade.
O Pleno do Concello de Vigo na sesión do 27 de febreiro acordouse designar o día 24
de febreiro (data de nacemento de Rosalía de Castro) como Día de Rosalía en Vigo.
Asemade aprobouse organizar actividades para celebrar tal data.
Por este motivo e engadido o fito de se conmemorar os 150 anos da publicación de
Cantares Gallegos en Vigo, o Pleno do CSL aproba planificar unha programación de
actos e actividades para celebrarmos tal feito. Unha intervención xeral e integradora da
sociedade que ha ter como nexo a figura de Rosalía de Castro
• 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,
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.
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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.
4.- NOVA IMAXE E LEMA
No mes de maio, a Concellaría de Normalización Lingüística presentou unha nova imaxe
e un novo lema que acompañaría as diversas actuacións que se desenvolvesen.
Tras analizar diversas propostas de distintas empresas, “Vigo en galego” foi a que
resultou escollida.
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CAPÍTULO II. PLAN DE TRABALLO DESENVOLVIDO NO ANO 2012
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 2012
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, xuvenil e ensino
Movemento asociativo
Sector socioeconómico1

E continuamos cun proxecto de traballo colectivo e participativo, 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.
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.

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.

1 Neste sector, iniciamos contactos coas entidades cunha actuación puntual
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•
•
•
•
•
•
•

Fomentar o uso do galego nas iniciativas e actividades das asociacións e
colectivos socioculturais.
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.

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:
•
•

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.

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
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Cantiga Amiga 2.0
Club de debate
1.- MEU: COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS
Este programa encetámolo 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... amais de desenvolverse entre distintos departamentos do
Concello vigués.
Son varias as accións que dentro deste programa desenvolvemos ao longo do ano 2012.
ACCIÓNS
•

Viaxe ás covas do Folón

Captura de pantalla da páxina de inicio do xogo

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
un lado a tecnoloxía e por outro o lecer.
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Este 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...
Realizamos unha experiencia piloto nun centro educativo e tras esta proba, a boa
acollida tanto polo alumando como polo profesorado, presentóuselle á comunidade
educativa no mes de febreiro. Unha presentación realizada polo propio alumnado á quen
vai dirixido o videoxogo.
Concurso: dende marzo até maio houbo un concurso para animar a participación
individual dos mozos e mozas. O IES Politécnico foi o centro que maior número de
alumnos/as inscribiu no xogo, e tamén foi deste centro a alumna gañadora do concurso
para a ESO. Foron do CEIP de Sárdoma-Moledo os alumnos gañadores do concurso
para primaria (5º e 6ª).
Os premios foron un vale por 100 euros para libros e outro material bibliográfico para o
centro e para o alumnado a posibilidade de escoller un campamento dos ofertados pola
Concellaría de Xuventude, en concreto dous deles escolleron participar no “Verán
mariñeiro”, mentres que outro optou por “Expedición Vicus”
Hoxe en día, este videoxogo segue ser unha ferramenta básica nos centros de ensino
para traballar áreas como lingua, historia, coñecemento do medio...
•

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
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poboación infantil 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. No segundo
trimestre do curso 2011-12 achegamos 12 obradoiros no mes de febreiro. No primeiro
trimestre do curso 2012-13, foron 20 os realizados.
Paseniño coa lingua (versión adaptada para infantil) tras o período de proba e
avaliación no pasado ano, volveu ofertarse aumentando até 12 os obradoiros para
infantil tamén no mes de febreiro.
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.
•

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
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, curso tras
curso, ao alumnado de Primaria.
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Os recortables achéganse xunto coas actividades realizadas para Infantil.
•

Contos do medio

Imaxe do proxecto e foto do obradoiro nun centro de ensino

Con esta actividade queremos que o alumnado coñeza o patrimonio natural,
paisaxístico, o nome das plantas, árbores... os topónimos que destes se derivan... que
distingan entre as distintas follas e os diversos froitos... Naqueles centros onde for
posible fanse no propio medio: patio escolar, fraga, bosque próximo.... Está destinada ao
alumnado de Primaria pero con actividades diferenciadas segundo o ciclo para o que se
realicen. Para os primeiros cursos achegámonos á nosa natureza máis inmediata a
través dun conto... para os ciclos medio e superior a través do propio contacto coa
follaxe, froitos, herbas aromáticas...
Un elemento común é o traballo co léxico e tamén -amais da toponimia- con lendas e
outros saberes populares que disto todo derivan.
Nesta primeira achega de “Contos do medio” fixemos 14 obradoiros. Adaptamos esta
actividade para o último ciclo de primaria e para a ESO, dentro do programa, As
ciencias tamén en galego, como “Os nosos bosques” cunha dinámica, medios e
finalidade semellantes.
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
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. 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,
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continuidade ás accións.
ACCIÓNS
•

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 en xaneiro para o curso 2011-2012 e 24 entre outubro e
novembro, para o curso 2012-2013
•

Polo correo do vento

Imaxe do libro Mariquiña, a carteira andoriña e fotografía da actividade nun centro de ensino

É un proxecto didáctico no que a palabra e a imaxe constitúen as ferramentas esenciais
para activar a creatividade e imaxinación dos máis novos.
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Desenvólvese un conto de xeito oral e no tempo do relato debúxase un mural
correspondente a unha escena clave da narración. Posteriormente, unha rolda de
prensa participativa incrementará e completará os misterios e as curiosidades do conto e
da ilustración. Nunha segunda parte, nun obradoiro, debúxase, paso a paso, unha
personaxe principal da historia, todos xuntos, guiados polo ilustrador. Por último,
remátase cun xogo didáctico característico das páxinas finais dos álbums da colección
"Polo correo do vento".
Este ano desenvolvéronse 12 obradoiros en febreiro para primaria (curso 2011-2012) e
16 para infantil en marzo (curso 2011-2012) e 12 en outubro (curso 2012-2013)
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.
No ano 2011, houbo unha ampla oferta de actuacións, logo do éxito das actividades
realizadas no pasado curso escolar e xa neste 2012, podemos dicir que a “Semana das
ciencias” derivou no “Mes das ciencias” xa que dende o 5 de novembro até o 3 de
decembro houbo un total de 56 obradoiros ofertados para todas as etapas escolares.
•

Elaboración crema dentífrica

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Dirixidos a 1º e 2º de primaria.
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.
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•

Esencias a partir de plantas aromáticas

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para alumnado de 2º e 3 da ESO
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.
•

Elaboración de plastilina

Imaxes dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para infantil, 4 e 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 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...).
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•

Elaboración de papel

Imaxe dun dos obradoiros nos centros de ensino

Para 1º e 2 de primaria e 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.
•

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
•

Herbas aromáticas

Imaxes dos obradoiros nos centros de ensino
Memoria SNL 2012

Páxina 16 de 54

Normalización
Lingüística

Para 3º e 4º de primaria.
A través da exposición de dez plantas aromáticas falaremos das súas diferenzas,
arrecendos, usos tradicionais, terreos nos que medran, simboloxía, tradición oral,
toponimia, variantes... coñecerán as plantas aromáticas que medran preto nosa.
O léxico e a toponimia xunto cos saberes populares son traballados nesta actividade.
•

Os nosos bosques

Imaxes dos obradoiros nos centros de ensino

Para alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º da ESO
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.
4.- LUDOTECAS LINGÜÍSTICAS

Fotografía da actividade nun centro de ensino

O proxecto 'Ludotecas Lingüísticas' é unha experiencia levada a cabo nos centros
escolares de Vigo durante o mes de febreiro e marzo do ano 2012.
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
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relación co currículum de Educación Física e Lingua Galega. Sabendo da necesidade de
fomentar o uso do galego no ámbito escolar.
Nesta primeira quenda de oferta aos centros educativos foron 20 as ludotecas
realizadas por alumnado de 5º e 6º de primaria.
Constatada a boa acollida e o interese por parte dos centros escolares, quixemos dar un
paso máis alá e proxectou o 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.
Nesta guía perfilábanse actividades adaptadas aos distintos ciclos de primaria; xa
daquela no curso 2012-13, no primeiro trimestre volveu a oferta desta actividade, mais
dirixida a alumnado de 1º,2º e 3º nun total de 24 sesións.
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
procedimentais 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.
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 para
os segundo ciclo de Educación Infantil e para toda a primaria, mais diferenciados por
ciclos.
'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

Imaxe de “Bota e rebota e cae na túa boca”
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5.- UNHA LECCIÓN DE CINE
Achegamos o alumnado ao cine en galego; o cine como ocio, mais tamén como recurso
didáctico, e facémolo nunha sala de cine, lugar habitual da mocidade mais inusual verbo
da presenza do galego en filmes acaidos para estas idades.
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.
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. As unidades didácticas que se
elaboran non só traballan o tema da película, senón que a película serve de pretexto
para achegarnos a outra temática de interese para o alumnado e inserida no currículo
escolar, ademais sempre se busca o xeito de inxerir unha reflexión sobre a lingua
galega.
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. Por último contamos con monitores de tempo libre e con profesorado para
elaborar as unidades didácticas.
ACCIÓNS
•

Unha lección de cine. Primaria

Imaxe da unidade didáctica do filme Copito

Proxectouse a película Copito para o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de primaria. A
proxección realizouse no cine Yelmo durante dous días.
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Foi entregada unha unidade didáctica sobre a película onde se traballaban aspectos que
aparecen no filme como o respecto polas diferencias, a tolerancia, as especies en perigo
de extinción... Estas ideas, ademais de traballar estes aspectos directamente lévannos a
reflexións sobre as linguas (coñecer que hai linguas en perigo de desaparecer, como
conseguir que se manteñan...) Sempre se busca nestas unidades que as leccións que
se poden sacar das películas cheguen a referenciar as linguas e particularmente a lingua
galega, a súa situación...
•

Unha lección de cine. Curtas. Infantil

Proxectáronse varias curtas divididas en dous grupos en dous días cada grupo (un dos
días facilitábase intérprete de signos).
Entre cada curta levábase a cabo unha pequena actividade para traballar os filmes e
animación con cantigas, adiviñas, xogos...

Fotografía da animación no cine

Curtametraxes “contos do mundo”
-O sultán e os ratos (árabe)
-A cousa que máis doe do mundo (Costa de Marfil)
-Bebé bigotes (Mongolia)
Curtametraxes “contos de sempre”
-Tres osos
-Os 7 cabritos
-Tres desexos

Carteis de tres das curtas proxectadas
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6.- DUPLO R
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 co departamento de Xuventude, así como coa
Asociación ORAL de Galicia e a Asociación Veciñal e Cultural de Valadares.
ACCIÓNS
•

Concerto Duplo R

Cartel publicitario do concerto Duplo R

O rap e a regueifa son os fíos condutores dun concerto ofertado, nesta ocasión, no
VigoSonico de Valadares. 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. Mais esta acción non ten só a música como soporte, tamén se organizan
outras actividades arredor do mundo do hip hop: obradoiros de break-dance, de rap...)
Esta cuarta edición do concerto Duplo R realizouse o nove de novembro cun público
obxectivo claro, a mocidade.
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.
•

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
Nos obradoiros para Bacharelato, ESO e FP, este ano participaron 11 centros, cun total
de preto de 500 rapaces e rapazas. Os obradoiros realizáronse nos meses de febreiro e
marzo.
Con respecto aos obradoiros para primaria, o número de centros foi maior, 20 centros,
cun total de case 800 nenos e nenas. A actividade de primaria foi ofertada para os
cursos de 5º e 6º nos meses de novembro e decembro. No curso 2011-12, no primeiro
trimestre ofertamos por vez primeira estes obradoiros para o ciclo superior de Primaria.
segundo os comentarios tirados nas enquisas, “serven para pensar e expresarse en
galego”, “son moi divertidos e participativos”.
•

Certame escolar de regueifas

Fotografía durante a actuación dunha participante no certame
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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 (11 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.
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.
•

Obradoiros de rap

Imaxe do salón de actos dun centro escolar durante o obradoiro

Obxectivo: dar a coñecer os conceptos básicos do estilo rap, a parte musical da cultura
Hip Hop e gozar compoñendo unha canción entre todos e todas.
Na primeira parte do obradoiro contextualizaremos a cultura hip hop e o rap.
Despois, analizábase como soa este estilo musical, o ritmo do hip hop e descúbrese o
xeito de construír un rap para ese ritmo.
A característica máis destacable do rap é a liberdade que teñen os seus creadores á
hora de utilizar o vocabulario, o tipo de rima ou de versos, a entoación ou a sonoridade.
Esta liberdade á hora de expresarse é a que imos aproveitar para compoñer entre todos
unha canción que recolla as preocupacións ou os intereses do grupo, sen pelos na
lingua.
Esta fase de creación é a máis divertida e búscase que todas e todos os participantes
fagan algunha achega ao tema musical.
Para rematar o obradoiro, interprétase conxuntamente a canción creada. Está dirixida ao
alumnado da ESO, dura arredor de 50minutos e desenvólvese no propio centro de
ensino. Este é o primeiro ano que se realizan.
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7.- CANTIGA AMIGA
A Literatura medieval galego-portuguesa ben rica e relevante está no curriculum escolar
mais eramos conscientes que o potencial que as cantigas tiñan e a “modernidade”
pasaban desapercibidas as máis das veces para o alumnado.
Redescubrilas, achegarnos a ela (especialmente ás de Amigo) mais dende hoxe e cos
ritmos de hoxe era, e segue sendo, o obxectivo deste programa que se achegou por vez
primeira aos centros de ensino no pasado curso escolar e que retomamos (cunha
desbordante participación) no primeiro trimestre deste curso 2012-13.
Comezamos ofertando uns obradoiros, dirixidos ao alumnado da ESO e BAC, que axiña
derivou- como veremos- en algo máis por iniciativa do propio alumando.
•

Obradoiros

Comézase cunha breve didáctica da historia de Galicia e da poesía, para comprender
eses tesouros en verso que non valoramos suficientemente, e para nos decatar de que a
lingua que serviu para compor os primeiros cantos de amor humano na civilización
occidental... segue viva a uns lados e outro do Atlántico. Ao cabo desta parte máis
didáctica, e logo de entendernos valéndonos de quebracabezas a estrutura das
cantigas, o seu leixaprén...o alumnado musica libremente as cantigas. Remátase esta
actividade escoitando versións que nos chegan dende Brasil a través do libro Cores do
Atlántico.
En todos os centros se falou da potencialidade que representan as versións das cantigas
que os mozos e mozas creaban, e de aí que xurdise un certame para axudar a canalizar
toda esta creatividade. Convidamos aos alumnos a enviar gravacións e convidamos aos
mestres e mestras a incentivar as gravacións e mesmo a utilizar o certame como apoio
para a docencia.
•

Amiga cantiga 2.0

Cartel do certame escolar

Xurdiu así este certame escolar de vídeos baseados en cantigas medievais e dende
estas premisas:
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Despois de 800 anos facéndoo, a nosa lingua é boa para falar de amor, mentres se use
para falar de amor, a nosa lingua é viva e vigorosa.
As cantigas medievais eran un espectáculo de música, danza e poesía. A cantiga que
vemos nos libros de texto é pouco máis ca unha radiografía espida. Poñámoslles
música, digámolas con sabor de hoxe. Fagámolas dos nosos días!:
Amigas e amigos cantade cantigas
que conten historias de amor e alegría
de amor e alegría
cantade cantigas!
No curso 2011-13 fixemos no IES de Teis unha primeira experiencia, compartida por
alumnos deste centro e mais do CPI Nuestra Señora de la Esperanza, de gravar as
versións teatralizadas, rapeadas, musicadas... que fixeran os propios mozos e mozas.
As profesoras como cámaras e técnicas de son, de vestiario e localización de exteriores
contribuíron á materialización dos vídeos dos seus alumnos e alumnas.
Foi unha experiencia rica e proveitosa que nos deu pulos (e sobre todo e elas e eles)
para seguiren traballando e explorando nesta faceta artística de rapear as cantigas de
amigo. No presente curso tivemos 14 obradoiros e até xuño de 2013 está aberto o
certame na espera dos vídeos realizados polos mozos e mozas.
8.- CLUB DE DEBATE

Imaxe da final do Club de Debate

Dende hai un tempo viña funcionando na área de Coruña e na de Pontevedra unha
actividade de dinamización lingüística dirixida á poboación escolar, concretamente ao
alumnado de ESO e Bacharelato.
Esta actividade era o Club de debate en Pontevedra e Liga de debate na Coruña e a súa
finalidade era fomentar o uso oral do galego entre a mocidade e, asemade, que se
consolidasen foros de discusión sobre temas de actualidade entre as mozas e mozos.
Ambas as dúas tiñan unha excelente acollida entre a poboación escolar, polo que no
pasado cursor outros concellos, entre eles Vigo, quixemos participar nesta actividade.
Xorde así o I club de debate galego, unificando criterios entre as dúas actividades e
facendo un club de debate con fases locais, comarcais e galega.
Memoria SNL 2012

Páxina 25 de 54

Normalización
Lingüística
O Club de Debate é un torneo de debates entre equipos, organizado como unha
competición deportiva, consonte unhas regras definidas e sobre temas previamente
fixados. Mais e tamén...
... Unha oportunidade de traballar doutro xeito algúns dos contidos e obxectivos do
currículo educativo.
... Unha ocasión que se lle pode ofrecer ao alumnado para participar dunha experiencia
que resultou moi gratificante para todos/as os que se anotaron noutras edicións.
... Unha boa maneira de razoar, de aprender, de practicar... sobre a lingua e sobre
outros contidos.
O Club de Debate está organizado polos servizos de normalización lingüística dos
concellos de Ames, Carballo, Cee, Ferrol, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela,
Teo e Vigo.
Está dirixido a rapaces e rapazas (os equipos deben ser mixtos) de 3º e 4º de ESO ou 1º
de bacharelato. Os equipos han estar compostos por un mínimo de 4 e un máximo de
10 alumnos/as mais o/a preparador/a (un/unha profesor/a).
Con esta actividade pretendemos favorecer o uso do galego oral en contextos formais
(os propios debates) e informais (a convivencia que se xera).
Os contidos que se traballan principalmente teñen que ver coas habilidades
comunicativas e a oratoria, mais tamén é necesario un proceso de documentación sobre
o(s) tema(s) dos debates que achega nocións, datos e argumentos.
Teñen tamén moita importancia no deseño do programa o fomento do pensamento
crítico, da tolerancia fronte á diversidade de opinións e o traballo en equipo.
É, por tanto, unha proposta que pode ser de interese para varias materias do currículo,
ademais de para os obxectivos de normalización lingüística.
Unha vez anotados os equipos realizan un pequeno curso de preparación onde se
reparan as normas e o esquema dos debates e realizan exercicios prácticos sobre
habilidades comunicativas. A partir deste curso comeza o traballo de cada equipo co seu
preparador ou preparadora para elaborar argumentos, documentalos, preparar
estratexias para os debates, practicar...
Segundo o número de inscritos pode ser necesaria unha fase clasificatoria previa (que
pode ser só dunha das localidades participantes ou conxunta entre varias desta
comarca). En Vigo tivemos unha única fase local-comarcal ao participar só centros
vigueses. Concretamente houbo 4 equipos de 3 centros. IES Castelao; o IES Politécnico
e o centro San Brais-Vista Alegre. Desenvolveuse no mes de febreiro a fase inicial e a
final en marzo. Os dous equipos con mellor puntuación nesta fase terían de premio
material cultural (libros, discos, material informático...) por valor de 500 euros para o
primeiro e de 300 euros para o segundo.

Memoria SNL 2012

Páxina 26 de 54

Normalización
Lingüística

Imaxe da fase comarcal do Club de Debate
O IES Castelao, vencedor desta primeira edición, representou a Vigo na fase galega.
Esta tivo lugar en Pontevedra no mes de maio, e participaron tamén o IES de Ponte
Caldelas, e os CPI dos Dices, de Rois 3 de Monte Caxado das Pontes, Este último foi o
vencedor, mentres que o Castelao foi o subcampión.
O gañador absoluto obtivo o premio dunha estadía para un máximo de 25 persoas nun
espazo de interese cultural e natural no mes de xuño. Este pasado ano foi elixida a serra
de san Mamede. Viaxe e estadía valoradas en 5.000 euros.
400 alumnos e alumnas de distintos centros galegos participaron nesta primeira edición
galega.
Todas as normas que rexen a convocatoria están recollidas nas Bases do Club de
debate, mentres que o regulamento define o seu desenvolvemento (tempos, quendas de
intervención, posibilidades de interromper, preguntas, ferramentas de apoio, criterios de
valoración, xurado...,)
Cada equipo defende a posición sobre o tema do debate que previamente lle
corresponda por sorteo (a favor ou en contra), por iso todos teñen que preparar as dúas
visións.
En calquera caso, as normas fan que os debates sexan democráticos e vivos, sempre
respectuosos e cunha certa formalidade. O escenario contribuirá a isto e nel cada equipo
terá un lugar reservado, quen intervén o fai desde un atril situado fronte ao público e ao
xurado e todas as intervencións estarán cronometradas.
Os criterios de valoración dos debates serán analizados por un xurado de cinco
membros nos que se procurará contar con profesorado, xornalistas, lingüistas e xuristas.
Foron os rapaces e rapazas participantes quen escolleu os temas para debater, optando
por “A relixión debe estar no sistema educativo” para a fase inicial e “O futuro do galego
está na lusofonía” para os debates en Vigo. Na fase final foi “A prioridade dos medios de
comunicación é crear opinión”.
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B. ACTIVIDADES
1.-TEATRO

Imaxe da actuación da representación da Tempestade

Sempre consideramos que o teatro era e é un medio para achegarmos os mozos e
mozas á lingua. Este ano levamos ao alumnado ao teatro. Primeiro coa obra Comedia
Bífida, de Talía Teatro. Houbo unha representación para ESO e Bacharelato.
En colaboración coa Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) artellamos unha
actividade lúdica para a mocidade de ESO e Bacharelato. A compañía da ESAD,
formada por alumando da mesma, representou a obre A Tempestade, de Shakespeare,
no auditorio do concello. Houbo dúas representacións e participaron 10 centros cun total
de arredor de 400 rapaces e rapazas.
2.-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.
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•

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, e neste ano 2012 voltamos ofertalos
cunha acollida sorprendente. Foron realizados nos centros escolares no segundo
trimestre do curso 2011-12, e no primeiro (por solicitude do profesorado) do curso 201213 até un total de 20 OPS!
O alumnado aproxímase ao portugués dun xeito lúdico. Interaccionamos en portugués
ben sexa de Portugal ou de Brasil, fornecemos de recursos para aprenderen, mostramos
o que nos une, advertimos sobre falsos amigos...
•

Cacimbo, a estaçao do encontro

Imaxe do proxecto Cacimbo e fotografía de Aline Frazão

Dirixidos ao alumando de primaria, constitúense como un encontro onde se descobren
puntos en común entre culturas irmás. Músicas, fauna, comidas típicas e outras
curiosidades da man dos distintos ritmos da cultura lusófona. Esta actividade está
impartida pola cantante Aline Frazão. Á primeira oferta de 12 obradoiros axiña tivemos
que engadir máis, logo da valoración tan positiva por parte do profesorado.
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POBOACIÓN ADULTA
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 neofalantes adultos, 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. Mais tamén achegámonos a elas a través de actividades para toda
a familia ou mesmo para poboación infantil nas que a presenza de adultas é necesaria
para levar a acabo a actividade.
As actuacións chegan a este destinatario 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.
Cómprenos, á hora de presentarmos estas accións nesta memoria, diferenciar entre
programas e accións para que, se cadra, segundo os resultados das avaliacións poidan
chegar a se converter en programas.
A. PROGRAMA

1.- MEU; COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS
•

A toponimia do Val do 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... 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
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estase a facer un esforzo significativo neste sentido.
"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. 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.
Protocolo de colaboración coas comunidades de montes
A sociedade viguesa está artellada en diferentes entidades asociativas. As comunidades
de montes en man común son unha delas. De aí que nos dirixíramos a estas para
podermos avanzar neste proxecto de dignidade colectiva.
As comunidades de Cabral, Candeán, Comesaña e Zamáns xunto coa Entidade Menor
de Bembrive axiña responderon afirmativamente á invitación do concello a participar
neste proxecto.
Estas entidades cofinancian o proxecto (contrato da persoa que recolle, estuda e realiza
o traballo de cadansúa parroquia), proporcionan “fontes”, é dicir persoas que coñecen
estes lugares e documentación, así como acompañan nas visitas de campo.
Nestas parroquiais realizamos unha presentación polo miúdo do proxecto que iamos
conxuntamente desenvolver, así como unha xuntnaza con persoas do lugar que nos
proporcionan información e documentación sobre a toponimia destas parroquiais.
Curso de formación de especialistas en recollida de toponimia.
Previamente e para termos técnicos/as de campo, o Concello de Vigo, xunto cos de
Ourense e Pontevedra e mais coa colaboración do Concello de Redondela, do Instituto
de Estudos Miñoranos e a Universidade de Vigo organizaron o primeiro Curso de
formación de especialistas en recollida de toponimia.
Achegarse ás ferramentas para a recollida e tratamento da toponimia, coñecer a
realidade doutras áreas xeográficas, adquirir coñecementos para a recollida, sabermos
da documentación que analizar... son algúns dos obxectivos cumpridos neste curso.
Curso no que participaron 102 persoas e que rematou cunha xornada de práctica de
recollida e tratamento da toponimia.

Cartel e fotografía tomada durante o desenvolvemento do curso de formación de especialistas
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Rematado o curso 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... 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/ .

Capturas de pantalla do blog sobre toponimia

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.
•

Roteiro de Coia

Imaxe e captura de pantalla do Roteiro por Coia

Unha iniciativa xurdida dende o IES Alexandre Bóveda é este “roteiro” que nos leva pola
historia desta parroquia collendo como referencia diferentes topónimos da zona. Os
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seminarios de Lingua, Historia e Informática deste centro desenvolveron esta actividade
para coñecer a parroquia por man das e dos veciños e do propio territorio na súa
toponimia. Mais é, asemade, unha mostra das aplicacións didácticas que ten a
toponimia, e nas que o SNL está a traballar xunto cos equipos de dinamización dos
centros de ensino.
O SNL veu a oportunidade de facer deste roteiro destinado ao alumnado un proxecto de
identificación da poboación desta parroquia (e das e dos vigueses) coa historia de Coia.
Novamente coa axuda do profesorado do centro deseñouse unha aplicación informática
para proxectar os contidos informativos nuns códigos accesibles dende teléfonos
móbiles, tablets, e outros dispositivos similares.
Estes códigos, xunto cunha breve referencia de cada punto do roteiro, están impresos
nunhas placas colocadas ao longo do percorrido que nos permite un camiñar pola
historia da parroquia viguesa.
Achegamos a toponimia á cidadanía e as novas tecnoloxías (moi relacionadas coa
mocidade) á lingua galega.
roteiroporcoia.wikispaces.com/
•

Cursos da auga

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
Houbo cursos no Centro cultural Rueiro de Coia e na AVV Doutor Fleming entre maio e
xuño.
Realizáronse saídas á praia do Vao e á parroquia de Zamáns, onde a comunidade de
Montes ofreceunos unha moenda. Nestas dúas saídas iamos acompañados dun biólogo
e máis da persoa encargada do curso.

Imaxe do taboleiro creado polo alumnado do curso de auga doce
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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 sobremaneira, 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.
B.- FORMACIÓN
Un dos labores que realiza o SNL é ofertar accións formativas dende e na lingua propia
de Galicia, dirixidos á cidadanía viguesa. Son moitas as persoas que veñen informarse
de cursos de lingua no día a día. Moitas destas persoas xente de fóra de Galicia e
mesmo do estado. Interese motivado, na maioría dos casos, para preparar as probas
dos certificados de lingua galega.
Moita é a demanda e, temos comprobado que non chega a oferta. De aí que o SNL
considere necesario realizar un esforzo e ofertar dous cursos de lingua galega.
• Cursos de lingua
Dous son os cursos que se programaron este ano 2012. Están baseados nas
competencias recollidas para os niveis CELGA.
-básico (nivel CELGA 1): do 16 de abril ao 31 de marzo. Luns, mércores e xoves
en horario de mañá. Este curso foi pensado para aquelas persoas que teñen unha base
competencial na lingua galega moi básica ou nula. Buscábase satisfacer
as necesidades máis primarias de comunicación: ser capaz de comprender frases e
expresións de uso frecuente, relacionadas con áreas relevantes (información elemental
sobre si mesmo e a súa familia, compras, lugares de interese, ocupacións, etc.).
-avanzado (niveis CELGA 2 e 3): do do 16 de abril ao 31 de marzo. Luns,
mércores e xoves en horario de tarde. Buscábase que o alumnado acadase a
capacidade para conseguir a competencia requirida para un dos dous niveis. A maior
parte do alumnado deste curso presentouse ás probas, ben de CELGA 2, ben de CELGA
3. Nestes curso tentamos darlle as pautas para preparar a proba que dá o certificado.
C. ACTIVIDADES
Tal e como indicabamos, para chegarmos á poboación adulta contamos con dúas
“canles” , o movemento asociativo seguindo as directrices do propio plan de
dinamización ou ben os nosos colaboradores estables, principalmente Ime, Verbum,
bibliotecas e C. comerciais. Así á hora de deixar constancia das actividades realizadas
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neste 2012 diferenciamos
colaboradores.

aquelas

programadas

coas AAVV

e aquelas cos

-coas AAVV
Grazas a colaboración das asociacións veciñais podemos levar a toda a xeografía
viguesa a acción normalizadora deste concello, ao desenvolvermos accións
dinamizadoras nos seus locais.

Imaxe do cartel que anunciaba as actividades nas asociacións veciñais

• cursos de cociña nas AAVV
Impartidos por Benigno Campos serán desenvolvidos naquelas asociacións que posúan
infraestrutura para poder realizalos, xa que o obxectivo principal é preparar pratos
propios da nosa tradición culinaria.
O léxico, o diálogo permanente, a lingua oral son os elementos traballados dende a
perspectiva da dinamización do uso e coñecemento da nosa lingua.
Realizáronse cursos na AVV Camiño Vello de Coia, no SCRD Helios de Bembrive, na
AVCR San Mamede de Zamáns, no CVC de Valadares, na AVCD Monte da Mina de
Castrelos e no ACRD Pardavila; todos entre maio e xuño.
• escrita creativa
Dirixidos a persoas adultas ás que lles gusta escribir e que desexen darlles liberdade á
súa imaxinación e creatividade. Traballar escrita en galego, sobre todo para persoas
cunha idade que nos deixa entrever que non foron escolarizadas en galego é o
obxectivo perseguido nesta actividade.
Neste obradoiro, gratuíto, concibido dende unha perspectiva lúdica e moi participativa,
búscase que o alumnado sexa quen de plasmar sobre o papel a ampla experiencia que
dan os anos e a memoria, e de converter as súas vidas en literatura.
Todas as persoas que participaron tiveron a ocasión de, dende o primeiro momento,
escribir poemas, relatos, contos... sempre en actividades moi sorprendentes.
Estes cursos foron impartidos polo escritor Francisco Castro en varias asociacións
veciñais.
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• comunicación oral
Estes obradoiros están impartidos por Uxía Blanco. Apréndese a comunicar en público:
modular a voz, vencer o medo ao micrófono, ordenar o discurso... Trabállase a linguaxe
non verbal, a presenza, a brevidade... Todo co galego como lingua vehicular e como
lingua de comunicación.
Desenvolvéronse catro cursos en distintas asociacións
• Contos das nosas fragas
Achegámonos ás lendas e historias da nosa paisaxe a través das obras literarias O
bosque animado ou Os lobos.
O contador anima as persoas que acoden a esta actividade a participar contando elas
tamén as lendas, historias, curiosidades que coñecen e que comparten nestas sesións
de contadas.

Imaxe do cartel e dos contos que se empregan no desenvolvemento da actividade

-co VERBUM
•

sombras chinesas

Imaxes dos obradoiro de sombras chinesas

As persoas que realizaron este curso descubriron as posibilidades das sombras como
vehículo para comunicar. Pero tamén aprenderon a ler un conto, a estudar as
personaxes, a recrear unha totalidade só coas súas sombras. Desenvolvéronse en
marzo.
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-co IME
• Escrita creativa
Dirixidos a persoas adultas ás que lles gusta escribir e que desexen darlles liberdade á
súa imaxinación e creatividade. Traballar escrita en galego, sobre todo para persoas
cunha idade que nos deixa entrever que non foron escolarizadas en galego é o
obxectivo perseguido nesta actividade.
Neste obradoiro, gratuíto, concibido dende unha perspectiva lúdica e moi participativa,
búscase que o alumnado sexa quen de plasmar sobre o papel a ampla experiencia que
dan os anos e a memoria, e de converter as súas vidas en literatura.
Todas as persoas que participaron tiveron a ocasión de, dende o primeiro momento,
escribir poemas, relatos, contos... sempre en actividades moi sorprendentes.
Estes cursos foron impartidos polo escritor Francisco Castro
Realizáronse no IME en outubro e decembro e na Biblioteca Central en maio e xuño.
• comunicación oral
Estes obradoiros están impartidos por Uxía Blanco. Apréndese a comunicar en público:
modular a voz, vencer o medo ao micrófono, ordenar o discurso... Trabállase a linguaxe
non verbal, a presenza, a brevidade... Todo co galego como lingua vehicular e como
lingua de comunicación.
Os cursos desenvolvéronse dous cursos en novembro e decembro no IME
-coas BIBLIOTECAS
• Escrita creativa
Dirixidos a persoas adultas ás que lles gusta escribir e que desexen darlles liberdade á
súa imaxinación e creatividade. Traballar escrita en galego, sobre todo para persoas
cunha idade que nos deixa entrever que non foron escolarizadas en galego é o
obxectivo perseguido nesta actividade.

Imaxe dun obradoiro de escrita creativa

Neste obradoiro, gratuíto, concibido dende unha perspectiva lúdica e moi participativa,
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búscase que o alumnado sexa quen de plasmar sobre o papel a ampla experiencia que
dan os anos e a memoria, e de converter as súas vidas en literatura.
Todas as persoas que participaron tiveron a ocasión de, dende o primeiro momento,
escribir poemas, relatos, contos... sempre en actividades moi sorprendentes.
Estes cursos foron impartidos polo escritor Francisco Castro
Realizáronse no IME en outubro e decembro e na Biblioteca Central en maio e xuño.
• comunicación oral
Estes obradoiros están impartidos por Uxía Blanco. Apréndese a comunicar en público:
modular a voz, vencer o medo ao micrófono, ordenar o discurso... Trabállase a linguaxe
non verbal, a presenza, a brevidade... Todo co galego como lingua vehicular e como
lingua de comunicación.
Os cursos desenvolvéronse en novembro e decembro na Biblioteca Central e na
Biblioteca Neira Vilas.

Fotografía tomada durante o desenvolvemento dun dos obradoiros de comunicación oral

-coa ESAD
• Teatro
A compañía de teatro da Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) representou a obra
de Shakespeare, A Tempestade, no auditorio do concello en novembro.

Cartel da obra A Tempestade
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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. Por outra banda, o xeito de
vida actual impide, en moitas ocasións, que os adultos compartan os momentos de lecer
cos máis pequenos da casa. Buscamos con estas accións solventar estas dúas eivas.
Por unha banda procuramos actividades onde os pais e nais, avós e avoas... onde as
persoas adultas compartan xogos, momentos de lecer... cos cativos e por outra, que a
lingua vehicular deses momentos especiais sexa o galego. Conseguindo que 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 de veciños, máis tamén con
colaboradores habituais, como as bibliotecas, os centros comerciais, o IME e o Verbum.
-nas AAVV
• Fai un títere
Aprendemos o oficio de titiriteiro e creamos un boneco coas nosas propias mans. Unha

actividade lúdica e nada complicada que ademais de achegarnos ao mundo dos
títeres, pretende ensinar a elaborar xoguetes e desenvolver a capacidade
creativa.
Con materiais e elementos sinxelos: bolas de cortiza e porexpan, anacos de tea,
las, etiquetas adhesivas... ¡imos construír un títere de variñas!
Realizáronse 10 obradoiros en distintas asociacións de veciños.

Fotografía dun dos obradoiros cos nenos e nenas e as persoas adultas colaborando conxuntamente

-nas BIBLIOTECAS
• Conto viaxeiro
Na biblioteca Neira Vilas e Na central.
Constrúese unha historia e os seus compoñentes, é dicir, créanse personaxes,
elabóranse escenarios, técense as tramas, e ilústranse eses contidos.
Enrique Mauricio e Carlos Taboada guiarán en todo momento o proceso creativo neses
dous eixos, dividido en tres bloques que corresponden a estrutura clásica de
Presentación, Nó e Desenlace.
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Esta actividade trata de incentivar a creación literaria e a expresión artística.

Imaxe dun dos obradoiros de Conto Viaxeiro

-no VERBUM
• Fai un títere
Aprendemos o oficio de titiriteiro e creamos un boneco coas nosas propias mans. Unha

actividade lúdica e nada complicada que ademais de achegarnos ao mundo dos
títeres, pretende ensinar a elaborar xoguetes e desenvolver a capacidade
creativa.
Con materiais e elementos sinxelos: bolas de cortiza e porexpan, anacos de tea,
las, etiquetas adhesivas... ¡imos construír un títere de variñas!
• Contacontos
Xan das ondas e Pepiña maruxiña quere voar. Estas actividades contaron cunha persoa
intérprete de signos. Xan é un rapaz que lle gusta moito o mar. Unha mañá descobre
que o mar non ten ondas e parece que está moi enfermo. Así que Xan, emprende unha
gran aventura adentrándose no máis profundo dos océanos para descubrir por que o
mar non ten ondas. Nesta viaxe Xan fará moitos amigos e coñecerá os habitantes dos
mares. Apréndese vocabulario, respecto polo medio... Pepiña busca polo xardín alguén
que lle axude a voar, vai coñecendo os diferentes insectos que o habitan. Mistura a
música e diferentes elementos: globos, espuma... Aprendemos vocabulario específico de
insectos, da natureza... Recompénsase o esforzo, intentar as cousas...

Fotografía tomada durante a actuación
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-nos CENTROS COMERCIAIS
Barallamos dúas premisas que nos permiten pensar que nestes lugares habemos ter
unha exitosa acollida das actividades que alí realicemos.
Ben sabemos que os centros comerciais son lugares de encontro, paseo, “quedada”...
maiormente as fins de semana. A maiores, as propias xerencias destas áreas comerciais
teñen destinada unha zona para as e os máis cativos cunha programación estable.
Dirixímonos a estas xerencias para tentarmos artellar accións dinamizadoras do uso da
nosa lingua nas súas respectivas programacións. O resultado deste desexo non sempre
frutifica mais co Centro Comercial Gran Vía realizamos periodicamente actividades
dirixidas ao público familiar: contadas, monicreques, xogos...
•

Contacontos

Xan das ondas e Pepiña maruxiña quere voar. Estas actividades contaron cunha persoa
intérprete de signos.
Xan é un rapaz que lle gusta moito o mar. Unha mañá descobre que o mar non ten
ondas e parece que está moi enfermo. Así que Xan, emprende unha gran aventura
adentrándose no máis profundo dos océanos para descubrir por que o mar non ten
ondas. Nesta viaxe Xan fará moitos amigos e coñeceráos habitantes dos mares.
Apréndese vocabulario, respecto polo medio...
Pepiña busca polo xardín alguén que lle axude a voar, vai coñecendo os diferentes
insectos que o habitan. Mistura a música e diferentes elementos: globos, espuma...
Aprendemos vocabulario específico de insectos, da natureza... Recompénsase o
esforzo, intentar as cousas...

Imaxe do conto “Xan das ondas”

-na RÚA e outros espazos públicos
•

Ludotecas lingüísticas

Lugares como a praza da Independencia, o parque de Castrelos, a praza da
Constitución son frecuentados por moreas de cativos e cativas acompañados por
persoas adultas.
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Aproveitamos esta circunstancia para realizar actividades dinamizadoras que poden, e
mesmo, deben ser compartidas por grandes e pequenos.
As ludotecas lingüísticas, neste formato, convértense nun espazo para o encontro e
goce de xogos tradicionais e xogos actuais. Xogos que fomentan o uso da lingua de
noso e a participación colectiva entre nenos, nenas e persoas adultas.

Fotografías tiradas en distintos días e localizacións

PROGRAMAS ESTABLES
A.- AS NOSAS LETRAS

Cartel coas actividades que se realizaron no mes de maio arredor do Día das Letras Galegas
No mes de maio realízanse as actividades arredor do Día das Letras Galegas. Entre as
actividades hai algunhas elaboradas para os centros escolares, outras para as
asociacións veciñais, para a rúa... Búscase crear unha programación completa para
levar o galego aos máximos lugares posibles, visibilizando a lingua no mes que máis
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relación lle dá a cidadanía coa lingua.
•

Xincanas literarias

Imaxe do cartel das xincanas 2012 e fotografías de distintos momentos da xincana

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 homenaxeada e o xogo.
-Xincana literaria: probas que os/as rapaces/zas deben superar relacionadas coa figura
homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, Valentín Paz Andrade. Estas probas
estarán apoiadas por educadores que darán información aos/ás rapaces/zas sobre a
vida e obra do autor 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 se1rve 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.
Esta actividade tivo lugar no Verbum, para os centros escolares, en maio. O alumnado
participante foi do nivel de Bacharelato.
•

Correlingua

Fotografía tomada durante o traxecto do Correlingua
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A carreira pola lingua que se vén realizando dende hai máis de dez anos en toda Galicia.
Este ano tivo lugar o 10 de maio, cun percorrido dende a praza do Rei (onde se deu
lectura ao manifesto) até o parque de Castrelos (onde agardaban actividades de lecer).
•

Cine para toda a familia: Copito

Lámina que se entregou antes da proxección do filme

Un ano máis, e coa colaboración da Cadena Dial (Radio Vigo) e os cines Yelmo,
achegamos a película Copito, dirixida ao público familiar. Aos cativos e cativas
achegámoslles unha lámina para realizar actividades relacionadas co filme.
•

Pescando palabras, cociñando poemas

Actividade realizada en diferentes ludotecas e bibliotecas da cidade co fin de achegar a
figura de Valentín Paz Andrade e da súa obra á poboación máis miúda.
A través dun xogo e nun espazo decorado con escenografía mariñeira (unha rede na
que penduraban as portadas dos libros de Paz Andrade e unha caixa de peixes que
contiña palabras de textos do autor) con cadansúa cana de pescar as e os participantes
habían pescar palabras para completar os textos que se repartían entre as e os cativos.

Imaxe tomada nun dos obradoiros
•

Ludotecas lingüísticas

Tal e como indicamos anteriormente, esta actividade participativa, e que non discrimina
por idade, tenta recrear, recuperar e difundir os xogos tradicionais ao tempo que
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dinamizar o uso da lingua de noso.
Durante o mes de maio realizáronse diferentes ludotecas en espazos públicos da nosa
xeografía.

Imaxe tomada durante o desenvolvemento da actividade

•

Achégate ás nosas letras cos Bolechas

No café de Catro a Catro, nas Travesas, as cativas e cativos tiveron oportunidade de
coñecer un pouco máis sobre as Letras Galegas da man dos Bolechas e co seu autor,
Pepe Carreiro.
Recrearon imaxes de diferentes autoras e autores homenaxeados, de libros, e como
non... destas personaxes tan coñecidas e benqueridas por elas e eles,

Láminas con recortables sobre algúns dos homenaxeados no Día das Letras Galegas

B.- NADAL
Ao igual que arredor do día das Letras Galegas, no Nadal organízase unha
programación especial con actividades para maiores e pequenos, buscando actividades
para un público familiar. Estas actividades desenvólvense no mes de Decembro.
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 últimos nadais.
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•
Contos das nosas fragas
Achegámonos a obras da nosa literatura tales como O bosque animado ou Os lobos que
nos permitirán ver dun xeito diferente a natureza, e en particular os nosos últimos
bosques propios: fragas, faias, carballeiras, soutos, reboleiras... Sabermos dos seres
que habitan estes espazos naturais, lendas e historias que nos posibilitarán coñecer o
medio natural galego para respectar e participar deste o noso medio.

Imaxe dos contos empregados para desenvolver o obradoiro e cartel anunciando as actividades

•

Contos das nosas fragas no Nadal

Fotografía do obradoiro e imaxe do Apalpador

A través da narración de diferentes contos as cativas e cativos irán coñecendo a
natureza, e en particular, os nosos últimos bosques propios: fragas, faias, carballeiras,
soutos, reboleiras... Saberán algo máis dos seres que habitan estes espazos naturais,
as súas lendas e historias. E como estamos próximos ao Nadal o Apalpador, os lugares
que habita e a súa tradición, compartirá protagonismo nestas narracións.
• Conto viaxeiro
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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Cartel anunciando o obradoiro

• O Quiriquiquí
Cantigas divertidas con baile, con xogos e efectos audiovisuais.

Imaxe da actividade nunha ludoteca

• Cantos do bardo Abelardo.
Aprenden divertidas panxoliñas, co acompañamento musical do bardo.
• Polo correo do vento "A longa viaxe de Panchito"
Conto ilustrado no que tentaremos realizar unha maridaxe entre a narración, a música e
a ilustración. Así, mentres o narrador conta a historia acompañado, nalgúns momentos,
de música, o ilustrador realiza un mural relacionado coa historia que se relata. Logo
farase unha rolda de prensa: o público preguntará sobre a historia e o debuxo.
Remataremos cun obradoiro de debuxo.
• Na ponte ao Vivo!
Escenificación dun programa de radio en directo. Móntase un escenario que imita un
aparello de radio, dentro do que se realiza un programa radiofónico dirixido por Xurxo
Souto. As cativas e cativos poderán participar e descubrir o mundo da radio de preto, xa
que se poden sentar na mesa de locución e acompañar o condutor do programa. Bailar,
cantar e sentirse profesionais da radio por un intre.

Imaxe de Na ponte ao vivo!
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•

Pepiña Maruxiña quere voar

Pepiña mentres busca polo xardín alguén que lle axude a voar, vai coñecendo aos
diferentes insectos que o habitan. Mistura a música e diferentes elementos como globos,
espuma... Trabállase vocabulario específico, mais tamén aspectos como o respecto
polos demais e pola natureza.

Cartel de Pepiña maruxiña quere voar

•

Fai un títere

Fotografía do obradoiro para toda a familia

Unha actividade lúdica e nada complicada que ademais de achegar o mundo dos títeres
a toda a cidadanía, pretende ensinarlles a elaborar xoguetes propios e desenvolver a
capacidade creativa.
Con materiais e elementos sinxelos: bolas de cortiza ou porexpan, anacos de tea, las,
etiquetas adhesivas…¡imos construír un títere de variñas!
Esta actividade era para realizar unha persoa adulta xunto con un neno ou nena.
Buscábase a interacción xeracional, nunha actividade lúdica, en lingua galega.
Estes cursos tiveron lugar entre maio e xuño no Centro veciñal e cultural de Valadares,
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no Centro cultural Rueiro de Coia, na Asociación cultural recreativa deportiva “Pardavila”,
na AVCR San Mamede de Zamáns, na AVV Praza da Miñoca, na AVCD de Lavadores e
na AVCD San Xurxo.
•

Postal de Nadal

Imaxe da postal

Creáronse etiquetas de agasallos de Nadal co lema “ventureiro aninovo!”. Foron
repartidos entre as distintas asociacións de comerciantes e foron estas as que as
achegaron aos propios comercios.

Imaxes das etiquetas

•

Vade

Imaxe dunha das páxinas correspondentes a xaneiro

Elaboráronse vades de sobremesa para repartir. Neles atopamos información sobre a
lingua, refráns, frases feitas, poemas, dúbidas lingüísticas... e para dar a coñecer o noso
traballo. Cada mes cambia a información achegada.
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COLABORACIÓNS
A Concellaría de Normalización Lingüística colaborou neste ano coa edición de dous
libros.
•

Un soño na bandexa

Portada e imaxe dunha páxina interior do libro Un soño na bandexa

Dende sempre a concellaría está traballando co norte de achegarmos as actividades
normalizadoras da nosa lingua a todas e todos os cativos. Así achegámonos á Escola de
Pediatría do Xeral, realizamos actividades infantís con intérprete de lingua de signos,
subtitulamos para as persoas con discapacidade auditiva curtas e filmes...
O 2 de abril é o Día Mundial de Conciención do Autismo e tamén quixemos participar de
xeito activo nesta xornada de concienciación. Xunto coa Fundación Menela e a Editorial
Galaxia presentouse nese día o libro Un soño na bandexa, primeiro libro infantil con
pictogramas en lingua galega.
Asemade fixemos unha merca para achegar a nenos e nenas con autismo mais tamén
aos centros escolares para propiciarmos unha maior concienciación entre todas e todos.
•

Vigo dende o corazón de Galicia

Portada do libro Vigo dende o corazón de Galicia

A figura de Fernández del Riego, de don Paco está moi ligada a Vigo. Así o concello, a
través da CNL achegou o seu gran de area para facermos posible esta homenaxe a
Fernández del Riego.
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REUMO DAS ACTIVIDADES
A.- Destinadas a centros de ensino
Curso 2011-12, segundo e terceiro trimestre
Infantil
Vicentiño e as árbores da paz, 10 obradoiros
Paseniño coa lingua, 12 obradoiros
Unha lección de cine, 2 sesión con diferentes curtas e actividades
posteriores na mesma sala
Polo correo do vento (5 anos) 12 obradoiros
Primaria
Camiño da lingua, 12 obradoiros
Unha lección de cine, 4 días con 4 proxeccións diferentes con
cadansúa unidade didáctica
Cacimbo: obradoiros de linguas e culturas do mundo, 12 sesións
Obradoiros dos Maios e da Noite Meiga, 20 obradoiros
Obradoiros do Merdeiro, 2 obradoiros
Polo correo do vento: 12 obradoiros
ESO e BAC
Obradoiros galego a nosa vantaxe, portugués a nosa oportunidade,
7 obradoiros
Comedia bífida, Talía teatro
Xincanas literarias: 10 obradoiros
Obradoiros de regueifas e certame, 22 obradoiros
Ops: obradoiros de multiculturalidade 4 obradoiros
Bibliotecas Viventes, Os tesouros vivos, 8 obradoiros
Obradoiros do Merdeiro, 2 obradoiros
Como todos os anos, ao redor do Día das Letras Galegas, tivo lugar o Correlingua. Unha
actividade para toda a comunidade educativa, dende infantil a secundaria.
Curso 2012-13, primeiro trimestre
Infantil
O bardo Abelardo (3 e 4 anos): 24 obradoiros
Polo correo do vento (5 anos): 12 obradoiros
Obradoiros de plastilina (4-5 anos): 6 sesións
Obradoiros para facer papel (4-5 anos): 6 sesións
Primaria
Obradoiros e certame de regueifas: 20 obradoiros
Camiño da lingua: 20 obradoiros
As nosas árbores: 6 obradoiros
Crema dentífrica: 8 obradoiros
Herbas aromáticas: 6 obradoiros
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Normalización
Lingüística
Ludotecas lingüísticas: 11 obradoiros
Elaboración de papel: 6 obradoiros
ESO-BAC
Unha lección de cine, 4 sesións.
Cantigas de amiga: 14 obradoiros
Bibliotecas Viventes, A lingua viva, 8 obradoiros
Obradoiros de esencias, 6 obradoiros
As nosas árbores, 6 obradoiros
Ops: obradoiros de multiculturalidade: 13 obradoiros
Teatro, A Tempestade: 2 representacións
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)
B.- En colaboración con outras entidades
1.

Bibliotecas
• Contos do medio na Biblioteca Neira Vilas
-para nenos/as: 2 obradoiros
-para persoas adultas: 1 obradoiro
• Escrita creativa:1 obradoiro
• Conto viaxeiro:
-Neira Vilas: 1 obradoiro para público infantil
-Biblioteca Central: 1 obradoiro para público infantil
• Comunicación oral: 2 obradoiros
• O Quiquiriquí, na Biblioteca Central: 1 obradoiro
2.
AA.VV
-Persoas adultas
• Escrita creativa: 2 obradoiros
• Comunicación oral: 4 obradoiros
• Cursos de auga doce e auga salgada: 4 cursos
• Contos das nosas fragas: 4 obradoiros
• Curso de lingua nivel avanzado: 1 curso
• Curso de cociña: 6 obradoiros
-Público infantil e familiar
• Conto viaxeiro: 3 obradoiros
• Contos das nosas fragas no Nadal: 2 obradoiros
• Fai un títere: 1 obradoiros
3.
•

Ludotecas
Pescando palabras, cociñando poemas: 2 obradoiros
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Normalización
Lingüística
•
•
•
•
•

Ludotecas lingüísticas para público familiar: 2 obradoiros
Conto do Bardo Aberlardo: 1 obradoiro
Conto viaxeiro: 2 obradoiros (ludotecas de Coia e de Bembrive)
O Quiquiriquí, na ludoteca de Bembrive 1 obradoiro
Contos das nosas fragas no Nadal: 2 obradoiros

•
•
•

IME
Escrita creativa: 1 obradoiro
Curso de lingua nivel básico: 1 curso
Comunicación oral: 2 obradoiros

•
•
•

Centros comerciais e outros
Copito de neve para público familiar: 1 filme
Contacontos no CC Gran Vía: 2 actividades
O Quiquiriquí, no CC Gran Vía: 1 obradoiro

4.

5.

6.
•
•
•
•
•
•
•
•
7.
•
•
8.

Museos
Obradoiros fai un títere no Verbum para público familiar: 1 obradoiros
Curso de sombras chinesas no Verbum para adultos: 1 curso
Contacontos Xan das ondas no Verbum para público familiar:1 obradoiro
Contacontos Pepiña Maruxiña quere voar no Verbum para público familiar: 1
obradoiro (con interpretación de lingua de signos)
Curso de toponimia, no Verbum, mais en colaboración co IME e o Concello de
Pontevedra: 1 curso.
Polo correo do vento, no MARCO: 1 obradoiro
Conto viaxeiro, no MARCO e no Verbum: 2 obradoiro para público infantil
O Quiquiriquí, no Verbum: 1 obradoiro
Xuventude
Vigosónico:Concerto Duplo R: 1 día
Casa da Xuventude: Conto viaxeiro: 1 obradoiro
Contos das nosas fragas no Nadal: 1 obradoiros

•

ESAD
Teatro: A Tempestade: 1 representación

•
•
•

Auditorio Mar de Vigo
Na Ponte ao Vivo!: 1 actividade
Conto viaxeiro: 1 obradoiro para público infantil
Fai un títere: 3 obradoiros

9.
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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
Marco
Verbum
Biblioteca Central e Biblioteca Neira Vilas
Plan comunitario de Teis
Centros cívicos
Asociacións veciñais e centros culturais
Cine Yelmo-Radio Vigo
Centros comerciais e mercados municipais
Instituto de Estudos Miñoranos
Comunidades de montes de Cabral, Candeán, Comesaña e Zamáns
Entidade Menor de Bembrive
Oral de Galicia e Centro Cultural e Veciñal de Valadares

7. COMUNICACIÓN
Páxina Web: http://snl.vigo.org
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
fragoso, léxico de medicina galego-inglés, Plan de dinamización lingüística de Vigo...).
No ano 2012, a páxina non foi actualizada debido ao proceso de renovación que se está
levando a cabo, e que busca adaptarse aos novos tempos. Aínda así a páxina pode ser
consultada e seguen a estar dispoñibles os materiais de descarga.

