MEMORIA DA CONCELLARÍA DE
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, 2010
INTRODUCIÓN
Toda actividade, sexa do que for, ha estar inserida nun continuo planificado para
sabermos que accións cómpre levar a cabo, cando, con quen... e así tirarlle o beneficio
pretendido a este labor.
Co coñecemento da realidade sociolingüística viguesa, fornecida por distintos estudos e
enquisas, e co Plan de dinamización lingüística do Concello de Vigo (PDL), aprobado
polo Consello Social de Vigo en 2007, como norte das nosas actuacións, o SNL
desenvolveu o seu traballo, tanto dinamizador coma lingüístico neste ano 2010 co fin
último de “facer normal o uso do galego en calquera ámbito da sociedade viguesa.
Para acadarmos o devandito obxectivo temos que ser conscientes da realidade na que
realizamos o labor, da situación actual e debemos tamén ter presente que a
normalización do idioma non compete só ao SNL nin é só responsabilidade deste, senón
que ha ser compartido por todas as áreas municipais. A lingua éo todo e está en todo,
de aí a necesidade de compartir responsabilidades nesta obriga que a propia lexislación
galega proclama e sinala para as administracións galegas e en Galicia.
Mais tamén somos conscientes de que acadarmos a normalización do idioma de noso
non é só un labor, compromiso e obriga para e da Administración senón tamén da
cidadanía galega en xeral, viguesa en particular. Así seguindo as directrices do PDL
tecemos “redes de información e cooperación cara a actuacións conxuntas na
dinamización lingüística, posibilitando así a xeración de dinámicas globais e
interconectadas na mellora da situación da lingua galega na cidade”, dando así conta
destoutra finalidade do plan “implicar no proceso de normalización ás diferentes
entidades da sociedade viguesa e ás institucións públicas da cidade”
Dos diferentes sectores estratéxicos, neste ano 2010, continuamos traballando nos
programas aprobados e iniciados no pasado ano:
•
•
•

Poboación infantil, xuvenil e ensino
Poboación estranxeira
Lecer e mocidade

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

Obxectivos
•
•

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

Implicar os xestores e programadores da oferta lúdica xuvenil na promoción social
do galego
Fomentar o uso do galego entre os colectivos xuvenís da cidade
Concienciar as asociacións de inmigrantes e as organizacións sociais da súa
importancia na promoción social do galego
Promover a comprensión da dimensión internacional do galego
Potenciar o valor estratéxico que para a NL ten a poboación inmigrante lusófona

Á hora de traballarmos en calquera área, de estudar calquera acción sempre ha estar
inserida neste plan e no do outro sector que se vai traballar (Igualdade, Emigración,
Deporte, Mocidade...) e de non estar chegamos ao compromiso de incorporaren nos
planos de actuación un apartado sobre dinamización do uso da lingua.
PROGRAMAS E ACCIÓNS DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Obxectivos:
•
•

•
•

•

•

•
•

Estimular nas xeracións máis novas o uso xeneralizado do galego.
Crear espazos alternativos de lecer nos que se fomente o uso do galego nos
que:
-coñecer e usar o galego
-motivar o emprego do galego por medio do xogo
-promover unha actitude positiva cara ao uso do galego nos seus xogos
Aumentando (e garantindo), deste xeito, a presenza do galego no ámbito infantil e
xuvenil e nas actividades de lecer.
Vincular o uso do galego ás actividades que gustan á xente moza: divertirse en
galego
Visualizar, nun ambiente de ocio en espazos públicos como areais, prazas,
parques..., actividades normalizadoras: saímos á rúa, non quedamos nos
centros de ensino, nas asociacións, museos...
Tecer unha rede de entes normalizadores en todos os planos e por todo o
Concello. De aí o noso compromiso, e realidade, de levar a cabo as distintas
actividades e accións en diferentes espazos, tanto xeográficos como sectoriais.
De aí tamén contarmos á hora de planificar os programas coas entidades
directamente vencelladas cos proxectos para desenvolver.
Transmitir a lingua dentro das familias: reforzar e incrementar a transmisión
xeracional do galego, así como sensibilizalas das vantaxes de coñeceren as e os
seus fillos o galego, e da conveniencia de aprendelo nas idades temperás.
Iniciar un proceso de reordenación da oferta de cursos e de deseño dun
sistema de incentivos para a aprendizaxe do galego.
Priorizar o traballo na xente nova e potenciar as accións fundamentais na
interculturalidade e na relación social.
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PROGRAMAS
1. Meu, coñecéndonos, descubríndonos
2. En galego, tamén noutros mundos
3. Duplo, R
4. Comparte o galego con nós
5. Unha lección de cine
6. Xogas? En galego podemos
DATAS CONMEMORATIVAS
1. Letras Galegas
Poboación escolar
Xeral
2. Maios, San Xoán, Magosto e Samaín
3. Semana das ciencias en galego
Poboación escolar
Xeral
COMUNICACIÓN
1. Lingua Viva
CAMPAÑAS DE PUBLICIDADE
1. Que non nos quenten a cabeza
2. Refresca a túa lingua
3. 25 de xullo, 25 verbas
4. Férveche a lingua?
5. Mil primaveras máis para a lingua galega
PARTICIPACIÓN
1. Consello Social da Lingua
2. Comisión Cidadá
3. Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística
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PROGRAMAS

1.- MEU, COÑECÉNDONOS-DESCUBRÍNDONOS
a través da Toponimia e do Patrimonio
Dirixidas á poboación escolar:
•

•

Infantil
-Os Bolechas queren saber, que é a toponimia
-Quebracabezas e historia de Vigo
Primaria e Secundaria
-Expedición Vicus: campamento de verán
-Quebracabezas por parroquias
-Unidades didácticas: fichas por parroquias e “O territorio nomeado”
-Viaxe ás covas do Folón: videoxogo

Para todas e todos:
•
•

•
•

40 microprogramas sobre toponimia viguesa
Toponimia do Val do Fragoso
-Coia
-Lavadores
Xornadas sobre toponimia: Como se chama ese lugar?
Visitas guiadas aos principais lugares de interese patrimonial

Meu, coñecéndonos, descubríndonos é un programa ambicioso en accións e intencións
que tenta achegarnos a Vigo a través do seu patrimonio e toponimia. Aprender a historia
da lingua e ampliar o coñecemento do galego a través da toponimia, e asemade,
sensibilizar, valorar, recuperar e transmitir o noso patrimonio e lingua.
Neste programa contamos coa colaboración da Universidade de Vigo, con distintas
asociacións culturais, veciñais, do medio, centros de ensino... amais de desenvolverse
entre distintos departamentos do Concello vigués.
Como obxectivos este programa persegue coñecer Vigo e a súa contorna a través do
seu patrimonio e toponimia. Aprender historia da lingua, ampliar o coñecemento da
lingua a través da toponimia. Coñecer o noso patrimonio e a contorna onde xorde,
medra e se desenvolve a cidade de Vigo.
Sensibilizar, valorar, recuperar, transmitir o noso patrimonio e a nosa lingua.
Programa desenvolvido dende Tenencia de Alcaldía, Patrimonio Histórico,
Normalización Lingüística, Xuventude, Cultura, Verbum e Cartografía, coa colaboración
da Universidade de Vigo e das comunidades de montes veciñais e equipos de
Normalización Lingüística dos centros de ensino.
ACCIÓNS:
●

Os Bolechas queren saber... sobre toponimia e quebracabezas da historia de
Vigo

Descubrindo o porqué dos nomes, descubrimos un pouco máis da historia de Vigo e
coñecemos a nosa lingua, a súa evolución, como se denominan esas mesmas cousas
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noutros idiomas romances... Coñecéndonos, descubríndonos... descubrindo para
coñecernos esa é a principal mensaxe que lanzamos nesta actuación, que desta volta,
como diciamos ten á poboación infantil como receptora.
E quen mellor que Os Bolechas para lles ilustraren aos cativos e cativas todo este saber.
Moitas e moitos nenos están familiarizados con esta familia que lles vai descubrindo un
monte de porqués, desta volta será descubrir porqué Vigo se chama Vigo, porqué o río
meirande de Vigo se chama Lagares, e que significado ten... espazo ben definido.
Territorio e ría ofrécennos montes de nomes de lugar a través dos cales podemos ir
descubrindo e coñecendo sobre quen fomos e somos e como se foi configurando a nosa
cidade.
Unha tirada de 3000 libros e 1000 quebracabezas é soporte desta actividade dirixidas
aos máis cativos ao par dunha visita a unha exposición sobre a historia da lingua.

A HISTORIA DE VIGO
●

Expedición Vicus

Achegámoslles aos mozos e mozas Vigo, o seu patrimonio, dun xeito lúdico e
compartido, a través dun campamento de verán (quince días de 8 a 15 horas).
Visitas a espazos como o Castro, Mirambel, rúa dos Cesteiros, a zona das ostras, a
biblioteca Central, Bouzas coas súas embarcacións tradicionais...
Xogos de sempre e actividades como break; obradoiros e deportes náuticos son parte
desta oferta lúdica-educativa onde o protagonista é Vigo, coa súa historia, tradicións,
patrimonio, persoeiros e lingua.
Dúas quendas no mes de xullo que se completaron nas corenta prazas ofertadas. Este
campamento estaba dentro da oferta de verán da Concellaría de Xuventude.
●

Quebracabezas por parroquias

É un dos elementos que complementan o programa. A meirande parte dos vigueses e
viguesas descoñecen os nomes e a situación de moitas das nosas parroquias. Este é un
xeito divertido de aprender a distribución xeográfica da nosa cidade.
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●

Unidades didácticas: O territorio nomeado

Con este recurso pretendemos que as e os rapaces coñezan o patrimonio toponímico da
súa cidade, pero tamén que aprendan a valorar a toponimia como unha riqueza cultural,
e que a través dela sexan capaces de interpretar a realidade xeográfica en que se
moven todos os días.
Así, pretendemos desenvolver a comprensión sobre o medio natural de Vigo, unha
visión sistemática sobre a diversidade de condicións que estruturan a superficie
terrestre. Asemade, espertar unha conduta de respecto e valorización dos recursos
naturais e da toponimia.
Así mesmo, vemos como podemos utilizar a xeografía como disciplina de achega á
toponimia e como familiarizarse co uso dos recursos informáticos aplicados á xeografía
que existen na rede.
O territorio nomeado é unha unidade didáctica que achega diferentes recursos:
propostas de actividades, relación de topónimos de Vigo, toponimia do litoral, fotografías
aéreas... Está dirixida a ESO e BAC e artéllase en catro temas:
•
•
•
•

Vigo, espazo xeográficos
De onte a hoxe
A conservación da toponimia
O galego de Vigo

Para Primaria ofertamos un percorrido por todas as parroquias viguesas. Percorrido que
vai achegándonos os elementos sobranceiros do seu patrimonio que nos serve de
pretexto para traballarmos, tamén, a lingua.
O formato no que presentamos este material é en CD. Fixemos un total de 300 e
achegouse a cada centro de ensino de Vigo un CD.
Un xeógrafo e unha licenciada en Filoloxía galega foron quen de darlle forma a este
recurso que foi moi ben acollido polo profesorado.
Para os primeiros cursos de Primaria realizouse o quebracabezas de Vigo, cos
topónimos das parroquias e principais vestixios patrimoniais, que serve de complemento
para traballar.
●

Viaxe ás covas do Folón

É un videoxogo, tipo aventura gráfica, dirixido aos últimos anos de Primaria e primeiros
da ESO.
Viaxe ás covas do Folón é unha ferramenta para que as mozas e mozos descubran a
súa cidade a través da súa historia, o patrimonio e a lingua dun xeito ben familiar para
eles: os videoxogos.
Ten a súa propia páxina web www.viaxeascovasdofolon.com e é unha viaxe a través do
tempo: resolvendo probas, preguntas irán avanzando por distintas etapas da historia
viguesa en diferentes escenarios da cidade.
O xogo presentóuselle á comunidade educativa no mes de novembro pero até marzo
non comezará, xa que primeiramente os propios nenos e nenas, mediante un concurso,
terán que deseñar os protagonistas da historia.
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Neste concurso participan, amais de Xuventude, Tenencia de Alcaldía e Faro de Vigo .
●

Microprogramas en televisión: As Terras do Fragoso

O territorio de Vigo móstrasenos coma un gran teatro que mira ao solpor, onde a ría
forma un e ampliar o coñecemento do galego a través da toponimia, e asemade,
sensibilizar, valorar, recuperar e transmitir o noso patrimonio e lingua.
A toponimia é o termo con que designamos o conxunto de nomes de lugar ou, o que é o
mesmo, de topónimos. E os nomes de lugar son unha parte fundamental do patrimonio
cultural dunha comunidade. É un corpo patrimonial intanxible que se foi transmitindo de
xeración en xeración ata os nosos días e que constitúe un elemento esencial da nosa
identidade galega, tanto que podemos dicir que é o libro de historia da nosa historia.
Eles infórmannos dos pobos que se asentaron no noso territorio, dos cultivos, da
vexetación, das construcións, dos camiños, das lendas, dos posuidores, dos traballos da
terra, dos cursos de auga, onde atopamos a toponimia máis antiga etc.
Achegar todo este coñecemento, asemade que descuberta, é o propósito que
perseguimos a través de 40 microprogramas, e a través da colección sobre a toponimia
do Val do Fragoso (nome do lugar onde vai desenvolverse Vigo) nos que nos
achegamos aos nosos lugares cotiáns para saber o porque nos chegaron denominados
dese xeito e porque temos que conservar este legado patrimonial
●

Libros de toponimia: As terras do Fragoso

Achegarnos á microtoponimia das parroquias é o obxectivo desta colección da cal xa se
editou o primeiro volume: Coia e está preparado o segundo: Lavadores.
Xunto co libro edítase un mapa da parroquia cos microtopónimos.
Esta colección realízase coa Universidade.
●

Como se chama ese lugar?

Froito da colaboración coa Universidade de Vigo, naceron, tamén as xornadas que se
realizaron no mes de decembro e contou coa presenza do presidente da Real Academia
Galega, no relatorio de inauguración e profesores como Gonzalo Navaza, Francisco
Fernández Rei, así como expertos en toponimia con Xose Lois Vilar, Luz Méndez, Iván
Sestay.

2.- EN GALEGO TAMÉN NOUTROS MUNDOS
Para dinamizadores e formadores:
•
Curso de formación de formadores
Para poboación estranxeira (Achégate á lingua e cultura galega):
•
Curso de galego I
•
Curso de galego II
Para todas e todos:
•
Xornadas “Compartimos unha cidade. Compartamos as nosas linguas”:
•
Obradoiros de linguas do mundo:
-árabe
-wolof
-chinés
•
Mapa das linguas do mundo
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Cine en galego doutros mundos
Exposición “O galego tamén noutros mundos”
Para a poboación escolar
•
Obradoiros de multiculturalidade
•
•

A poboación de orixe estranxeira en Vigo acada xa o 6%. De procedencia de estados
dos cinco continentes cómpre destacar que as maiores porcentaxes son de países
latinoamericanos, Brasil e Senegal.
Tanto no Plan de inmigración como no Plan de dinamización lingüística (PDL) a
integración destas persoas en lingua galega é lugar común.
Así no sector inmigración do PDL determínase que un dos nortes que temos que seguir
ha ser: “Dar a coñecer e promover a lingua galega entre o colectivo inmigrante”, para o
que cómpre “Deseñar e desenvolver un programa de accións de sensibilización e
dinamización lingüística ente a poboación inmigrante”
Dentro das distintas accións realizadas para achegarlles a lingua e cultura galega,
destacamos o programa “En galego tamén noutros mundos”, desenvolvido polas áreas
de normalización lingüística, mocidade, benestar social, cultura e animación e festas. A
maiores cómpre destacar o papel das distintas asociacións de inmigrantes (implicadas
dende o inicio da actuación en setembro do pasado ano) así como aqueloutras de
voluntariado e ONGs.
En galego tamén noutros mundos é un programa, inserido xa como diciamos, no Plan de
inmigración, que quere achegarlles a cultura e lingua galega a estes e estas novas
viguesas. Obxectivo que é mesmo demandado polas propias persoas inmigrantes, tal e
como nolo formularon no Consello Social da Lingua.
Que nos coñezan, que se integren na nosa sociedade viguesa e galega, mais que os
coñezamos a eles tamén. De aí que esta actuación teña accións dirixidas a eles mais
tamén outras dirixidas aos vigueses e viguesas para que os coñezamos (participación en
actividades culturais, festa gastronómica, obradoiros de linguas...)
ACCIÓNS:
Curso de formador de formadores
Para desenvolvermos o programa coas maiores garantías consideramos
necesario contarmos con persoal capaz e motivado para traballar con persoas
inmigrantes. Non só cumpría saber galego ou ser monitor de tempo libre para realizar as
distintas actividades senón que criamos preciso presentar esa dobre compoñente. De aí
ese curso de formador de formadores (houbo que realizar dúas quendas pola demanda,
nos meses de xaneiro e febreiro) do que temos xa xente que está levando as iniciativas
deste programa.
●

Achégate á lingua e cultura galega
Unha desas iniciativas son estes dous cursos moi básicos, apenas no primeiro
con texto escrito no que queriamos que aprendesen a realidade sociocultural na que
estaban a emprender unha nova vida e, asemade e a través da lingua galega,
coñecesen a historia de Galicia, de Vigo... a administración, a rede de transportes, as
festas...
●
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Actividades:
•
Curso inicial de lingua galega (marzo e novembro)
•
Curso básico de lingua e cultura galegas (abril)
●

Xornadas de debate “Compartimos unha cidade. Compartamos as nosas
linguas”

No mes de febreiro organizáronse estas nas que quixemos coñecer mellor esta nova
realidade lingüística da sociedade viguesa. As conferencias tiveron lugar os días 2, 9, 23
de febreiro e o 2 de marzo en horario de 17 a 20 horas. Neses catro días tiveron a
palabra diferentes colectivos que traballan con persoas de orixe estranxeira e as novas e
novos vigueses que nos contan as súas experiencias. As persoas asistentes valoraron
positivamente o feito de existir un lugar de encontro no que coñecer outras situacións e
proxectos desenvolvidos que poden ser explotados noutros lugares.
O primeiro día dedicouse ao coñecemento da realidade lingüística do mundo e, en
concreto, de Galiza e de Vigo, que dicir, as novas linguas e culturas que chegaron até
nós grazas á chegada de persoas estranxeiras á nosa cidade. Logo desta introdución
coñecemos máis polo miúdo a planificación lingüística e integración social desenvolvida
en Burela, coñecida como o “Modelo Burela”. O día 9 de febreiro tiveron palabra
diferentes organismos e persoas que traballan con persoas inmigrantes dentro das súas
actividades. O día 23 de febreiro os protagonistas da mesa redonda foron persoas
inmigrantes que exporán as súas experiencias e a súa relación coa lingua galega como
vehículo integrador ou non. O día de peche das xornadas, o día 2 de marzo, tentamos
artellar diferentes vieiros de actuación para avanzarmos na integración e no intercambio
de coñecemento das realidades lingüística e cultural da nosa cidade.
●

Obradoiros de linguas do mundo

No mes de maio comezaron estes obradoiros. Con profesorado nativo ofrecéronse
uns cursos de 6 horas de árabe e wolof, que tiveron continuidade no mes de novembro
nun obradoiro de lingua chinesa e no mes de febreiro haberá outro de lingua romanesa.
O achegamento a estas linguas que comparten a nosa realidade cotiá na cidade de Vigo
é unha aposta polo coñecemento mutuo e o interese que espertan culturas das que non
sabemos nin as palabras de convivencia (ola, grazas...). En cada un dos obradoiros hai
dúas quendas: unha durante a semana e outra os sábados á mañá.
Os obradoiros teñen máis afluencia os sábados á mañá: wolof, 10 persoas o sábado
e 5 persoas durante a semana; árabe, 10 persoas e 6 durante a semana; chinés, 12
persoas e 7 durante a semana; romanés, lista de agarda (20 persoas inscritas) os
sábados e 6 inscritos durante a semana.
●

Mapa das linguas do mundo

Elaborouse un mapa das linguas do mundo que serve para explicar dun xeito visual a
diversidade lingüística existente no planeta. Ofrece a clasificación das linguas por
familias lingüísticas en diferentes cores explicando o número de cada unha delas.
Tamén hai dous cadros: un co número de linguas por estado e outra coa porcentaxe de
linguas por continentes. O mapa está nun tamaño A2 e en cor.
Para acompañar o mapa tamén se deseñou un tríptico en tamaño A4 no que se
inclúen o mapa e a clasificación por familias como no cartel, aínda que menos
detallados. Os textos que aparecen no tríptico informan sobre as linguas do mundo e
tamén sobre a presenza do galego no mundo. Un terceiro expón curiosidades sobre
galego e outras linguas.

9 de 27

Memoria CNL, 2010

●

Cine en galego doutros mundos

Unha das vías para acadarmos ese obxectivo de coñecer a quen vén doutros
lugares cunha cultura e unha lingua de seu é este ciclo de cine (integrado nas Festas de
Vigo) no que a través da imaxe e do son seremos quen de achegarnos a esoutras
realidades de onde proveñen estas e estes novos vigueses.
6 filmes de distinta orixe (rusa, arxentina, africana, brasileira, chinesa e galega)
cun elemento en común: a lingua galega, xa que as de orixe foránea son subtituladas en
galego.
Neste proxecto contamos coa colaboración da área de Tradución e Interpretación da
Universidade de Vigo
●

O galego tamén noutros mundos

Exposición itinerante para levar por centros de ensino, asociacións e áreas
comerciais que transmite a universalidade da lingua e cultura galega, dende o medievo
até os nosos días. Dende poder estudar galega en Nova York, a gañar un concurso da
televisión xaponesa en galego até podernos entender con Cristiano Ronaldo, Ronaldinho
ou Kaká, sen esquecernos da importancia que tiveron e teñen os centros galegos
espallados polo mundo.
Somos, temos, compartimos unha lingua universal da que nos sentimos ben
fachendosos.
Esta exposición iniciou a súa andaina polos centros de ensino no mes de outubro
e temos cerradas solicitudes até o mes de novembro de 2011
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●

Obradoiros de multiculturalidade “Todos e todas diferentes, todos e todas
iguais”

No mes de novembro e no primeiro trimestre de 2011 tamén se desenvolveron
actividades nos centros de ensino cunha maior porcentaxe de alumnado de orixe
estranxeira. O obxectivo destes obradoiros era que coñecesen e respectasen a
diversidade cultural e as súas características. Para iso, abordáronse estereotipos e
derrubáronse prexuízos culturais dun xeito lúdico. Os obradoiros leváronse a cabo en 2
sesións de 2 horas por grupo, para alumnado de primaria, secundaria e bacharelato.
Houbo 3 centros que participaron no mes de novembro: IES República Oriental de
Uruguai (3º ESO con 25 alumnos e alumnas), o IES Castelao (3º e 4º PDC con 20
alumnos e alumnas) e o CEIP O Pombal (5º primaria con 15 alumnos e alumnas). Un
total de 60 alumnos e alumnas dos centro de ensino de Vigo foron sensibilizados á
diversidade lingüística e cultural da nosa cidade só no período de novembro. No ano
2011 repetirase a experiencia cun mínimo doutros 7 obradoiros de lingua e culturas do
mundo xa que a acollida nos centros de ensino (tanto polo profesorado como polo
alumnado) foi inmellorábel.
3.-DUPLO R

•
•
•
•
•

Concerto Duplo R
Obradoiros de regueifas
Certame escolar de regueifas
Obradoiros Duplo R
Regueifándolle e rapeándolle ao Nadal

Programa dirixido á mocidade viguesa dende as concellarías de Xuventude, Cultura e o
Normalización Lingüística
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.
Continuación de actividades xa desenvolvidas que agora se presentan como un
programa dirixido á xente moza para dinamizar entre esta a lingua galega en contextos
habituais para ela e utilizando como “ferramentas” expresións propios dela
Tradición e modernidade, ritmo e rima, teatro e perfomance, rap e regueifa, hip-hop e
break, graffiti... en galego e dende o galego
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...)
Neste programa contamos coa colaboración dos departamentos de Cultura e Xuventude.
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Programa que xa ten sona máis aló das nosas fronteiras pois nas xornadas El catalá
mola?, realizadas no mes de decembro en Tarragona pola Universidade Rovira i Virgili
foi o SNL invitado para presentar Duplo R como acción dinamizadora, e que mola, entre
a mocidade viguesa
ACTIVIDADES
●

II concerto duplo R

Realizado no mes de febreiro con distintas actuacións: hip-hop, jazz, música tradicional,
rap, regueifa e rap-regueifa. Os grupos e artistas escollidos para o concerto son, na súa
maioría afincados na cidade de Vigo e gozan de recoñecemento por parte dos rapaces e
rapazas da cidade. Actúan como axentes de dinamización social, e neste caso de
dinamización da lingua galega. Á vez converxen as dúas realidades culturais, a
modernidade chegada de fóra das nosas fronteiras e a tradición oral da regueifa,
símbolo de identidade do noso facer e xogar coas verbas e o noso sentido do humor e
retranca.
A entrada é de balde e só é necesario presentar unha invitación na entrada, invitación
que se distribúen nos puntos xoves, Casa da Xuventude e Servizo de Normalización do
Concello, así como nos Centros Cívicos da cidade.

●

Obradoiros de regueifas nos centros de ensino

Dirixidos a alumnado de secundaria e últimos cursos de primaria, durante o horario
escolar. Establecemento
Obradoiros que se realizan dende 2003 e que culminan cun certame escolar de
regueifas entre alumnado dos centros participantes. A dinámica destes obradoiros
permítelles aos mozos e mozas entrar en contacto e crear as súas propias
composicións. Os regueifeiros explican a orixe da regueifa, a rima e ritmo... e farán que
o alumnado teña que compor as súas regueifas e desafiar aos seus compañeiros e
compañeiras
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Na segunda quenda, traballan a improvisación oral co alumnado. Simulan “combates”
entre alumnos e alumnas Facemos esta actividade para escoller aquelas/aqueles máis
áxiles na improvisación cara a preparalas/los para o certame escolar de regueifas.
Estes obradoiros desenvolvéronse no mes de abril e primeira semana de maio. Luís
Caruncho, Pinto de Herbón, Josiño da Teixeira e Bieito Lobariñas son os encargados de
impartir os obradoiros.
O 7 de maio, no Centro Cultural de Valadares levamos a cabo o Certame escolar de
regueifas, ao que engadimos o canto de desafío portugués da man de Augusto Canario
(vemos como compartimos un mesmo patrimonio, unhas mesmas actividades e a
maiores a lingua é punto de unión nunha e na outra beira do Miño). Con esta presenza
de Canario, queremos ir proxectando estes obradoiros cara a xuntar expresión destes
xeitos en Portugal (logo viría Brasil)
Neste certame o alumnado seleccionado dos centros (11 este ano mais 12 cursos)
simulan un “combate de improvisación oral” por eliminatorias ate quedar as e os
mellores. Neste ano máis de 70 mozos e mozas subiron ao escenario para regueifar
mentres os seus compañeiros e compañeiras estaban a animalos.
●

Obradoiros Duplo R para profesorado

No mes de maio no Verbum, cunha duración de 16 horas e coa homologación por parte
da Consellaría de Educación. Tratamos de facer partícipe ao profesorado destas
distintas expresión e tirarlle proveito para as aulas. Achegalo á cultura hip-hop, a
regueifa, o rap... e tirar rendemento a estas manifestacións culturais para as aulas, como
pode ser as posibilidades de interactuación da regueifa e rap...
Impartidos por especialistas en cada unha das expresións que imos desenvolver:
Break, Graffiti, Hip-hop; regueifa; rap; regueifa e rap; Poesía e música; teatro;
perfomance... Un total de 8 sesións cunha duración de 2 horas por xornada
●

Regueifándolle e rapeándolle ao Nadal

Habilidade, enxeño; humor, ironía. Controversia, quebracabezas de palabras. Desafío,
réplica. Ritmo, rima, construción poética... durante este mes de Nadal e como paso
previo para iniciar a actividade do Centro de tradición oral. Realizáronse dous
obradoiros, un para mozos e mozas e outro para persoas adultas nos que os cantos de
reis e as xaneiras (tradición) comparten protagonismo.

●

Centro municipal de tradición oral

Dende o ano 2003, O Concello de Vigo a través do Servizo de Normalización Lingüística
está a desenvolver un proxecto dinamizador do uso da lingua galega que ten como
elemento central a regueifa.
Ao longo destes 8 anos, desenvolvéronse polos centros de ensino máis de 150
obradoiros nos que participaron máis de 5.000 mozos e mozas. Asemade realizábase un
certame escolar onde os improvisadores eran rapazas e rapaces participantes nestes
obradoiros. Algúns e algunhas destas novas regueifeiras mesmo teñen participado en
certames internacionais como o que organiza ORAL en Valadares.
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O programa foi artellando novas actividades, e así xorden os obradoiros Duplo R e o
concerto Duplo R. Duplo R achega á mocidade á tradición oral a través da cultura hiphop (da música: rap; do baile: breakdance; do graffiti). Mesturamos a tradición de
antano-rural á cultura moderna-urbana: a regueifa e o rap.
Tanto os obradoiros de regueifa como os de Duplo R teñen unha grande aceptación
entre a mocidade, e á súa demanda de poder ter máis xeitos de expresión coma este,
uniuse unha outra: crear un espazo onde todos estes rapaces e rapazas que participan
destas actividades escolares poidan continuar perfeccionando a súa valía, mais fóra do
espazo escolar.
Demanda que se fixo manifesta este ano no certame escolar de regueifas como petición
e suxestión compartida polos máis de cincocentos mozos e mozas que participaron no
certame escolar.
Dende a Concellaría de Xuventude recollemos esta demanda e para complementar a
acción desenvolvida polo Servizo de Normalización Lingüística consideramos a
posibilidade de achegarlles aos mozos e mozas ese espazo demandado a través da
creación do centro de tradición oral.
●

Unidade didáctica da improvisación oral

Ferramenta para achegarlles aos profesores que participen cos seus centros nos
obradoiros de regueifas. Esta unidade, con información sobre a tradición oral, recursos
estilísticos, exercicios, permitiralles tirarlle máis rendemento a esta actividade de
improvisación oral.

4.-COMPARTE O GALEGO CON NÓS
•

•

Un mar de viñetas
-Obradoiro de banda deseñada para o alumnado
-Obradoiro de banda deseñada para o profesorado
Achégate ás nosas letras
-Teatro
-Contacontos e outras actividades
-As nenas e nenos do mundo cantan o Nadal
-Animación á lectura
◦ Contacontos
◦ Ciclobibliotecas

Un dos lugares comúns que vén traballando dende hai anos o SNL é desenvolver
accións dirixidas á poboación infantil e á mocidade nas que o galego, amais de lingua
vehicular, sexa lingua de aventura, aprendizaxe, misterio, encontro, investigación...
Gozar aprendendo e aprender gozando a través e coa lingua de noso.
Os últimos datos fornecidos polo IGE verbo do uso da lingua de noso son preocupantes
tanto para a franxa de idade na que o galego se está a xogar o futuro (o 65% dos nenos/
as entre 5 e 14 anos comunícase en castelán).
Novamente ao planificarmos unha acción temos en conta os datos sociolingüísticos e as
directrices marcadas tanto no Plan xeral de normalización da lingua galega (PXNL)
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coma aquelas que máis puntualmente se sinalan no Plan de dinamización lingüística
(PDL). Neste plan o sector da mocidade analízase xunto co ensino (sector 2) de aí que
avancemos accións para a infancia e mocidade tendo como vehículo e medio os
centros de ensino, así como o profesorado (reunións periódicas cos equipos de
normalización lingüística e membro da Comisión Cidadá de Normalización Lingüística)
Mais tamén artellamos accións que se dirixen ao lecer, á diversión, ao deporte... Accións
nas que as asociacións xuvenís e a propia Concellaría de Xuventude están presentes á
hora de as deseñar.
Comparte con nós o galego quere ser unha invitación a se achegaren as e os nenos e a
mocidade á lingua e cultura galega mediante diferentes actividades
ACCIÓNS
●

Un mar de viñetas

Un mar de viñetas pretende favorecer a creatividade e a sensibilidade, tanto estética
coma literaria a través da banda deseñada. Asemade queremos favorecer a lectura de
BD en galego e o coñecemento e a comprensión das posibilidades e técnicas desta arte.
Cos obradoiros de banda deseñada para alumnado (Primaria e ESO) tentamos
favorecer o uso da lingua galega e da BD como medio de creación literaria e plástica.
Achegarlles a lectura en galego como pracer e goce e animar á creación de BD en
galego. Realizáronse nos centros de ensino durante o mes de maio e foi tal a demanda
que tivemos que dobrar o número de sesións iniciais até chegar a 30 sesións
Os obradoiros para o profesorado artéllanse de xeito que se vexa a BD como unha
ferramenta didáctica , mentres que os cursos de BD enténdense como unha canle para
introducir á novena arte valorizando a BD coma creación propia e autónoma do século
XX na altura da literatura e do cinema.
Contamos coa colaboración do MARCO nestes obradoiros, xa que foi nas aulas deste
museo onde se realizaron os obradoiros para o profesorado.
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●

Achégate ás nosas letras

A introdución nun mundo de fantasía e imaxinación a través da lingua galega é o que se
pretende con este programa. O teatro é unha forma lúdica de achegar aos máis cativos
e cativas a información que se quere. Nós queremos, a maiores, que teñan as primeiras
experiencias co teatro na lingua galega e que participen dunha das manifestacións
artísticas máis universais. As actividades realízanse para os centros de ensino, polo que
ademais de procurar achegarmos á lingua dun xeito lúdico, non se descoida o sentido
didáctico das actividades. As actividades están reforzadas con unidades didácticas para
traballar na aula os aspectos que de xeito lúdico se tocaron nestas actividades, dende
vocabulario, historia...
Teatro
Hoxe en día o mundo do teatro é un mundo, moitas veces, alleo á vida familiar dos
rapaces e rapazas. Con estas actividades preténdese achegarlles este tipo de narrativa.
As obras de teatro escollidas están repartidas segundo os cursos académicos, buscando
que cada obra de teatro estea adaptada ás idades de cada etapa escolar.
Así, no primeiro semestre deste ano optouse por obras como A fantásitca viaxe de Patri
ou O Muíño do rato Pérez, para Infantil. Dúas historias que invitan a imaxinar, recrear
historias de sempre e coñecer novo vocabulario en lingua galega. Máis de 750 cativos e
cativas de Infantil participaron nestas dúas obras. O mundo das aventuras mariñas, das
viaxes fantásticas e persoeiros mitolóxicos acudiron á cita con máis de 300 cativos e
cativas no museo do Mar coa obra A Odisea
Un total de 9 sesións de teatro infantil foron as ofrecidas para esta etapa escolar no
curso 2009-2011.
A partir de outubro, xa no novo curso 2010-2011 dúas foron as novas actividades
ofertadas, A historia de Martín e A casiña de cartón, dous contos teatralizados e
musicados. 27 centros de ensino acudiron Á casiña de cartón con máis de mil alumnos e
A Historia de Martín foi compartida por 600 cativos de 13 centros.
Para Primaria (curso 2009-2010) adaptáronse as tres anteriores obras xunto co Ladrón
de palabras,esta última unha metáfora da perda das linguas polo abandono do uso.
Nun total de 22 sesións foron máis de 1500 nenos e nenas os que participaron destas
obras teatrais e as actividades realizadas posteriormente.
Para ESO buscouse unha peza teatral que fixese reflexionar aos rapaces sobre a nosa
tradición, porque queriamos que servise a obra escollida de pretexto para traballar sobre
as tradicións, e mesmo coñecer que recursos temos na rede sobre o mundo da
mitoloxía, historias de persoeiros sobrenaturais, tradicións...
A obra escollida foi Chicho e a Santa Compaña, da que se realizaron 5 sesións con máis
de 550 alumnos, pertencentes a 11 centros de ensino .
Para desenvolver esta actividade contamos coa colaboración do VERBUM e mais do
MUSEO DO MAR, xa que a estes dous museos acudiron os centros de ensino, non só
para participar na representación da obra e das posteriores actividades, senón tamén
para coñecelos, xa que se prepara unha visita guiada para achegar o alumnado aos
museos da cidade.
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Actividades de animación á lectura
-Contacontos
A narración oral foi un dos primeiros medios de transmisión da cultura e da historia dos
pobos. Narrar, contar historias para entreter, para educar, para coñecernos mellor... foi
un método de relación humana dende sempre. Hoxe en día, coa enorme oferta de
entretemento que temos, contar historias, narrar un conto non está en boga, mais nós
quixemos rescatar eses contadores de historias para achegar aos rapaces e rapazas a
nosa lingua, dun xeito lúdico e directo.
A realización de actividades de contacontos para os nenos e nenas de hoxe en día é
unha ponte directa á nosa lingua, xa que se ven involucrados na historia e polo tanto,
tamén na lingua na que é narrada. Esta actividade realizámola en distintas asociacións
veciñais durante todo o ano.
-Ciclobibliotecas.
Ao contacontos tradicional, unimos nesta ocasión un medio de transporte non poluínte, a
bicicleta, que se achega a distintos lugares para animar a cativos e mozos á lectura.
Desta volta, os lugares foron os areais, as prazas, o parque de Castrelos e tamén o
Verbum e á cita acudiron 21 centros de ensino, con máis de 700 alumnos/as de primeiro
ciclo de Primaria.

5.-UNHA LECCIÓN DE CINE
•

Poboación infantil
-Proxeccións e actividades

•

Poboación xuvenil
-Proxeccións, unidade didáctica e cineforum
-Curtas na aula

Proxecto desenvolvido polo SNL, son sete edicións xa deste programa, realizado en
colaboración cos cine Yelmo.
Achegamos ao alumnado ao cine en galego; o cine como ocio, mais o cine 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 polo profesorado, sobre a lingua.
Empregando temáticas moi diversas e sempre tendo en conta o currículo escolar e os
temas transversais os rapaces e rapazas observan o uso da lingua en moi diversas
situacións e contextos. Isto crea unha visión de utilidade da lingua nos distintos
escenarios.
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A actividade conta cunha unidade didáctica (recurso didáctico elaborado por
especialistas en cine, educación e dinamización lingüística) para traballar na aula antes
da película, a proxección, coloquio no propio cinema (debate entre o alumnado
participante), 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.
Na sexta edición (marzo) o público destinatario é o alumnado de Infantil e Primaria.
Nas unidades didácticas que se elaboran non só se traballa o tema da película, senón
que este serve de pretexto para achegarnos a outra temática de interese para o
alumnado e inserida no curriculum escolar.
-Alumnado infantil:
4 sesións da mesma película (aumentamos en dúas sesións a maiores por mor da alta
demanda que presentou esta actividade). O filme proxectado foi Nocturna, ao que
acudiron 1200 nenos/as e máis de 80 profesores.
-Alumnado primaria:
4 películas, Gisaku, O espítiro do bosque, Pérez II o ratiño dos teus sonos e Doraemon
e o imperio Maia, con dobre proxección (8 sesións). 2.370 alumnos/as xunto con case
150 profesores/as acudiron á cita co cine.
No mes de outubro a sétima edición foi destinada ao alumnado de Secundaria e
Bacharelato, con 6 filmes. Desta vez dámoslle máis relevancia ao cine galego, con
participación galega, recollendo, así, unha suxestión dos Equipos de Normalización dos
centros de ensino. Os filmes proxectados foron 13 badaladas, Días Azuis, Mia Sarah, O
concursante, O misterio Galíndez, Pradolongo e Sei quen es.
Desta volta observamos menor participación, maiormente naquelas películas que xa se
ofreceran no pasado curso. Se cadra parte da resposta pode estar en que son os
mesmos centros, co seu profesorado máis animoso e motivado, os que acoden ano tras
ano, e hai anos consecutivos nos que ofertamos filmes xa traballados.
O problema que temos é a ESCASA oferta que temos, porque ao ir facéndoo ano tras
ano, temos que facer as mil e unhas para non repetir. Hai poucas películas e atraentes
en galego, e a maiores son rapidamente descatalogadas e mesmo destruídas como
temos comprobado ao pórnos en contacto coas distribuidoras. Daquela, recorremos a
outros remedios.
Por mor do programa, En galego tamén noutros mundos (dirixido á poboación
inmigrante) puxémonos en contacto coa Facultade de Tradución e Interpretación para
subtitular en galego seis filmes que, dentro das festas de verán, ían ser o ciclo de cine
ao aire libre. A colaboración foi todo un éxito, e mesmo subtitulamos pensando na
poboación xorda o filme A tropa de trapo (Infantil).
Visto o visto, imos comezar cunha colaboración máis estable para podermos ter filmes
que expor e máis actuacións.
No mes de maio, iniciamos un novo proxecto con moito éxito, nas verbas dos profes
como de quen fixo a actividade Mr. Mistro.
Proxectadas nos centros de ensino con posterior debate con autores/actores. Aquí
tamén liamos ao IES de audiovisual e consideramos bo premiar, coa súa proxección, os
traballos de remate de curso (que tivesen calidade) e que estivesen en galego. É o
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primeiro ano de dita colaboración, e agora neste outono veremos os resultados.

6.-XOGAS? EN GALEGO PODEMOS
Verán
Nos areais, prazas, parques
•
•
•
•
•
•
•

Camiño da lingua
Monicreques
Obradoiros ambientais
Ciclobibliotecas
Libri terrae
A casa do rato
Libro

Outono
Nos mercados e centros comerciais
•
•
•

Contacontos
Monicreques
Camiño da lingua

Nadal
Nas asociacións veciñais, hospitais, Verbum
•
•
•
•

Os nenos e nenas contan o Nadal
Antón e o Apalpador
Tropa de Trapo
Rapeándolle e reguefándolle ao Nadal
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Retomamos un proxecto do SNL que se desenvolveu con grande éxito de acollida por
parte das e dos seus destinatarios, Xogas?, en galego podemos é un programa de
dinamización lingüística no que lecer e aprender van da man: xógase para aprender, e
apréndese xogando.
Podemos e queremos o lecer en galego de aí que se ofreza un amplo abano de
actividades dinamizadoras en distintos espazos: locais de asociacións veciñais,
ludotecas, prazas, zonas peonís e no verán diferentes areais vigueses.
Novamente seguimos as directrices do PXNL e do PDL e acadamos o compromiso e
complicidade dos axentes do sector: asociacións xuvenís, de tempo libre, compañías de
monicreques ... Dentro das actividades destacamos: Ciclobibliotecas, monicreques,
xogos, obradoiros...
VERÁN: ACTIVIDADES NOS AREAIS, PARQUES, PRAZAS...
Aproveitamos lugares de lecer e ben concorridos nesas datas para ofertar todo un
programa diverso (53 actividades cunha duración de 2 horas) que ten como obxectivo
ofertar lecer en galego, que os nenos e nenas aprendan e usen a nosa lingua no seu
lecer, que a identifiquen non co colexio, senón tamén co xogo e con calquera lugar. Así
o programa desenvolveuse en areais como O Vao, Samil e o Tombo do Gato; alamedas
como Navia, parques como a Riouxa, espazos peonalizados do Calvario e Bouzas,
prazas como Independencia e Constitución foron os escenarios escollidos.
Dende obradoiros ambientais para coñecer nome de peixes, paxaros, herbas, plantas...
até xogos, pasando por obradoiros de monicreques até buscar libros perdidos e atopar
tesouros agochados.
Camiño da lingua agrupa unha serie de actividades que teñen como elemento
diferenciador unha buxaina... como percorre todo Vigo en días distintos... De
completaren os nenos e nenas o camiño -superando para iso probas- obterán un
agasallo. O xogo da oca, reformado na procura do tesouro dos galeóns, cun taboleiro
xigante para comezar a xogar é a mecánica do xogo.
Pola súa banda, Libros no pazo, é unha oferta de actividades de animación á lectura e
monicreques nos xardíns do pazo de Castrelos, completando a oferta que para os
maiores é musical
OUTONO: ACTIVIDADES NOS MERCADOS E ÁREAS COMERCIAIS
Logo da boa acollida que tiveron as actividades de dinamización lingüística dirixidas para
o público infantil en distintos puntos da cidade (prazas, areais, parques...) o SNL
continúa programando accións nas que os nenos e nenas gocen xogando, aprenden
xogando e gocen aprendendo.
Achegámonos novamente a aqueles lugares que frecuentan os cativos e cativas así
como as mozas e mozos. Se no verán fomos a areais e outros espazos ao aire libre, no
inverno acubillámonos baixo teito firme.
E que sitios adoitan frecuentar na fin de semana? Sen lugar a dúbidas os centros
comerciais. Neste caso son pois lugares onde se concentran receptores potenciais das
nosas actividades. Están xa eles e elas, acudamos ao seu encontro e favorezamos o
encontro destes coa lingua galega a través de accións que lles sexan atraentes.
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Verbo dos mercados, outra é a filosofía. De primeiras ninguén ve estes lugares como
espazos para o público infantil... pero por que non? Porque non dinamizar estes lugares
públicos con actividades, e por que non aproveitarmos para que estas actividades sexan
dirixidas ao público infantil e cun cometido principal... en galego gozamos, xogamos,
aprendemos.
Daquela unhas e outros, áreas comerciais, e mercados, son espazos de encontro e
tamén de lecer Son daquela lugares axeitados para ofertarmos actividades co fin de
estender o uso social da lingua galega
Partindo desta premisa e deste obxectivo concertamos unha xuntanza coas xerencias de
dous centros comerciais e dous mercados. Iniciamos o contacto con estas dúas áreas e
mercados para levar a cabo un programa piloto que logo de avalialo e tirar as
conclusións precisas poderiamos estender a outras áreas e espazos.
Tiñamos ben claro que as actividades que ofertásemos habían ser fóra do Nadal,
conscientes de que ha haber oferta ampla nesas datas, e cómpre non facermos todos
todo nunha data e deixarmos o resto do tempo sen nada.
A oferta son accións dinamizadoras, de achegamento á lectura ,á expresión
artística e de lecer dirixidas ao público infantil co obxectivo de achegarlles aos cativos
e cativas, xunto coas súas familias, a lingua galega en espazos non habituais e fóra
das aulas, rompendo esa idea de lingua galega materia de ensino ou só relacionada coa
actividade escolar.
Mercado do progreso:
Ao redor de dúas festas asociadas con produtos do campo, cabazas e castañas, no
marco dun mercado municipal realizamos obradoiros e contacontos os sábados de
outubro e novembro.
●

Obradoiro de cabazas e contacontos

Durante máis de hora e media cativas e cativos estiveron a decorar as súas cabazas
para a seguir escoitar distintos contos relacionados co Samaín
●

Obradoiro “cociñamos con castañas” e contacontos

Seguindo o mesmo esquema, primeiro estiveron cociñando trufas e outras variedades
de mesturar chocolate e castañas para seguir cun contacontos por Ana Carreira,
novamente.
Áreas comerciais da Laxe e Gran Vía
●

Camiño da Lingua e Libri Terrae

Ambas actividades son para cativos a partir de 5/6 anos pois teñen que “xogar” coa
lingua galega. Daquela han saber escribir e ler pois terán que solucionar preguntas e
xogos, completar frases, escoller persoeiros para os seus propios libros.
●

Os Narigudos e Titiricircus

Un xeito de compartir un bo momento de diversión e sermos todas e todos nenos é na
compaña dos monicreques. De aí que tamén programemos decote accións
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dinamizadoras do galego coa axuda das magníficas compañías de monicreques que
temos no País.
Desta volta é Tanxarina que vai facer que gocemos con estes seres diminutos pero
grandes en accións e historias. Cos espectáculos os Narigudos e Titiricircus o galego vai
estar presente nos momentos máis felices e que ninguén rexeita: soñar, imaxinar
historias e compartir risotadas.
NADAL: ACTIVIDADES EN ASOCIACIÓNS VECIÑAIS, VERBUM, HOSPITAL XERAL
●

As nenas e nenos do mundo contan o Nadal

O SNL elaborou unha fichas de traballo sobre o Nadal, mais non só sobre o Nadal que
coñecemos aquí, senón tamén sobre diferentes formas de pasar o Nadal en distintas
partes do mundo. Os nenos e nenas descobren as diferencias entre as tradición nos
distintos pobos recollidos nas fichas, mais tamén as similitudes. Este traballo realizouse
como unidade didáctica complementaria ao CD-DVD O Quiquiriquí (recompilación de
cantigas de Nadal).
●

Antón e o Apalpador

Recuperamos unha tradición viva no Caurel, O Apalpador, da man do conto Antón e o
Apalpador. Este personaxe mítico percorreu distintas asociacións veciñais e centros
culturas para rematar facendo unha visita á pediatría do Xeral.
Amais do conto, agasallamos aos cativos e cativas cunha unidade didáctica con distintos
xogos. A sesión complétase con cantigas e maxia.
●

A tropa de trapo

A proxección desta película infantil por distintas asociacións veciñais e no Verbum levou
diversión e entretemento a nenos e nenas e asemade aprenderon importantes
ensinanzas que lles han servir no futuro como o valor da amizade, compañeirismo, a
loita polos ideais...
O filme contou con subtitulación para que as nenas e nenos con discapacidades
auditivas tamén puidesen gozar deste filme.
●

Regueifándolle e rapeándolle ao Nadal

Habilidade, enxeño; humor, ironía. Controversia, quebracabezas de palabras. Desafío,
réplica. Ritmo, rima, construción poética... durante este mes de Nadal e como paso
previo para iniciar a actividade do Centro de tradición oral.
Realizáronse dous obradoiros, un para mozos e mozas e outro para persoas adultas nos
que os cantos de reis e as xaneiras (tradición) comparten protagonismo.
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DATAS CONMEMORATIVAS
•

Letras Galegas

•

Maios, San Xoán, Samaín e Magosto

•

Semana das Ciencias

1.- LETRAS GALEGAS
●

Romaría das letras en Castrelos

Cada ano, co gallo do Día das Letras Galegas, organízase no Parque de Castrelos a
romaría das Letras.
Este ano celebrouse o día 16 de maio. A festa comezou co grupo de baile Asubío e cun
recital poético de María do Carme Kruckenberg, de Xabier Paz e Socorro Lira. Este
recital estivo amenizado pola arpa de Marta Quintana. Despois disto tivo lugar o
tradicional xantar. Pola tarde houbo distintas actividades: obradoiro de cestería, xogos
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populares, teatro de monicreques, ciclobibliotecas...
●

Xincanas literarias

Cada ano, co gallo do Día das Letras Galegas, presentamos aos centros de ensino a
actividade das xincanas literarias. Estas xincanas teñen como obxectivo coñecer e
descubrir aspectos do autor ou autora homenaxeado ese ano por esa data. Este ano a
xincana literaria versou sobre Uxio Novoneyra. A actividade está preparada para o
alumnado dos últimos cursos da ESO. Por medio de distintas actividades relacionadas
entre si, os rapaces e rapazas descobren a vida e a obra do autor, dun xeito lúdico, mais
a un tempo didáctico. O profesorado faise, tamén, cunha unidade didáctica para seguir
traballando a figura do autor na aula, e conseguir fixar conceptos e coñecementos
adquiridos nesta actividade.

●

Correlingua

O Concello de Vigo é un dos concellos que comezou co Correlingua, a “carreira” pola
lingua onde participan centros escolares de toda Galicia. Esta marcha realízase en
distintas cidades distintos días. No concello de Vigo a saída do Correlingua é a praza do
Rei, de aquí vai até o parque de Castrelos cruzando varias das rúas vertebradoras da
cidade. En Castrelos realízase unha festas con actividades para os nenos e nenas que
participan na marcha.

2.- MAIOS, SAN XOÁN, MAGOSTO, SAMAÍN
Xunto con distintas asociacións veciñais, mercados e centros culturais levamos a cabo
por diversas parroquias viguesas actividades deseñadas coa finalidade de dar a
coñecer, facer vivir e compartir estas festas tradicionais. Obradoiros, contacontos e
achega de libros foron parte das accións desenvolvidas.

3.- SEMANA DAS CIENCIAS EN GALEGO
●

Obradoiros “Ciencia Divertida”

A función educativa dos obradoiros de “Ciencia Divertida“ son un grande reto. Crear
experiencias de ciencias adecuadas para as e os estudantes e ser un auténtico
instrumento de aprendizaxe son elementos crave no noso traballo.
Traballamos sobre dúas finalidades socio educativas principais: mellorar a comprensión
pública da ciencia e mellorar as actitudes dos escolares cara a ciencia.
E, sobre maneira, difundir a ciencia en galego.
Establécense dous eixes principais de acción:
•
Integrar e apoiar a aprendizaxe na escola con estes talleres.
•
Orientar o alumnado oa desenvolvemento e contraste das súas propias ideas.
Dirixidos a Primaria ofertamos dez obradoiros nos que participaron ao redor de 400
rapaces
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●

Unidades didácticas experimentos

Que a ciencia pode ser en galego é a clave do traballo que se realizou para entregar aos
centros. Realizáronse fichas de experimentos sinxelos para que os rapaces e rapazas
puidesen levalos á práctica tanto nos propios centros como na casa. Ademais
elaboráronse tres fichas sobre tres persoas nadas en Galicia e con descubertas ou
inventos internacionais (unha matemática e dous inventores).
Ao mesmo tempo que realizan experimentos, actividade atractiva para a mocidade,
tamén están adquirindo vocabulario relacionado coa ciencia. Reaccións químicas,
xerminación de sementes, experimentos de corrosión e magnetismo... son algúns dos
traballos que propuñan realizar esta unidade didáctica sobre a ciencia.
●

Expresións habituais en inglés no ámbito sanitario galego

O pasado ano editamos este glosario inglés-galego, galego-inglés, que axiña tivemos
que reeditar até un total de 2000 exemplares.
Este ano e ao comprobarmos a demanda aínda existente fixemos unha nova tirada mais
desta volta en formato electrónico. Un total de 500 CD

COMUNICACIÓN
A acción dinamizadora e normalizadora da lingua deste país ha de ser vista, compartida
e sentida como propia por parte da sociedade, que é sempre a destinataria final, ben
sexa por sectores ben ao conxunto da cidadanía viguesa.
O concello ten artellados estes organismos como canles de comunicación, de posta en
común, debate a compromiso para deseñar, desenvolver e avaliara as accións
dinamizadoras da lingua galega.

1.- Lingua Viva
Lingua Viva é o nome da revista-boletín do SNL. Nel recóllense dende novas de interese
para a nosa lingua até información sobre actividades ou proxectos desenvolvidos polo
servizo. Tamén aparecen colaboracións doutros departamentos do Concello e mesmo
de persoas a título persoal. Este ano a revista accede ás novas tecnoloxías e publícase
unicamente en formato electrónico. Está colgada na nosa web http://snl.vigo.org.
Ademais de publicar as novas revistas, decidiuse dixitalizar a totalidade dos números
publicados (en papel) até agora, nesta mesma páxina pódese acceder de forma sinxela
a calquera dos números anteriores.

PARTICIPACIÓN
Mais tamén somos conscientes de que acadarmos a normalización do idioma de noso
non é só un labor, compromiso e obriga para e da Administración senón tamén da
cidadanía galega en xeral, viguesa en particular. Así seguindo as directrices do PDL
tecemos “redes de información e cooperación cara a actuacións conxuntas na
dinamización lingüística, posibilitando así a xeración de dinámicas globais e
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interconectadas na mellora da situación da lingua galega na cidade”, dando así conta
destoutra finalidade do plan “implicar no proceso de normalización ás diferentes
entidades da sociedade viguesa e ás institucións públicas da cidade”

1.- Consello Social da Lingua (reunións)
O Consello Social da lingua é o órgano consultivo en materia de lingua do Concello de
Vigo.
A súa función principal é conseguir que a cidadanía viguesa empregue a lingua galega
con normalidade na cidade.
Está composto por entidades e asociacións influentes na sociedade viguesa.
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.
Este ano realizáronse dúas reunións: o Pleno do día 20 de abril e o Pleno do 16 de
novembro.

2.- Comisión Cidadá (reunións)
É, tamén, o órgano consultivo en materia de lingua do Concello de Vigo. A súa función é
asesorar ao Concello no curso das actividades e proxectos que desenvolve o SNL. Este
órgano está composto por entidades de recoñecido traballo normalizador da lingua na
nosa cidade.
Este ano realizáronse dúas reunións: o 13 de abril e o 16 de outubro.

3.- Coordinadora de equipos
O SNL decidiu que para mellorar o traballo cos centros de ensino era necesaria unha
coordinación co traballo que desenvolven os Equipos de Dinamización dos centros, por
iso realízanse reunións informativas e de suxestións cos equipos.
Tres son as reunións que ao longo do ano se realizan co profesorado que representa
aos distintos equipos de normalización dos centros de ensino vigueses, coincidindo co
inicio dos trimestres escolares. Nelas detallamos as actividades programadas dende o
SNL

CAMPAÑAS DE PUBLICIDADE
Un xeito de achegar o SNL á cidadanía é a través de material publicitario. Material que
ha cumprir máis dun obxectivo. Neste caso e como diciamos dar a coñecer o SNL, mais
tamén para servir de soporte de mensaxes que nos leven a pensar sobre a lingua, sobre
a situación sociolingüística e... que tamén teñan utilidade.
Ao par das actividades do verán, fomos repartindo entre os cativos e as súas familias
distinto material: puchos, sombreiros de palla, neveiras, parasoles laterais e frontais..
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1.- Que non nos quenten a cabeza
Baixo este lema desenvolvemos unha campaña publicitaria con distintos tipos de soporte
segundo o destinatario.
•
Puchos de distintas cores para os cativos e cativas que participaron nas
actividades de verán, tanto da concellaría de Normalización como de Xuventude
•
Sombreiros de palla para os monitores/as mais tamén para as persoas maiores
que acompañaban aos cativos e participaban da actividade. Estes repartíronse
nos areais e aqueloutros espazos onde realizamos as actividades.
•
Parasoles laterais para os coches cos que agasallabamos a aquelas persoas que
acudían xunto cos miúdos ás actividades de dinamización lingüística

2.- Refresca a túa lingua
Con este refrescante reclamo desenvolvemos unha campaña que tiña como soporte
minineveiras (con capacidade para seis latas) que se agasallaron nos areais no
momento de realizar as nosas actividades.

3.- 25 de xullo, 25 verbas
O pasado ano con motivo do 25 de xullo fixemos un chamamento á reflexión sobre o
futuro da lingua de noso, que se resumía nese xogo: 25 verbas nesa data sobranceira
para e de Galicia que ha servir tamén para recordarmos que un dos sinais meirandes de
identidade dun pobo é a súa lingua.
Se o pasado ano o soporte foron anuncios publicitarios en prensa e mais chapas, este
anos o soporte desta reflexión foron parasoles para os coches.

4.- Férveche a lingua
Este é o lema que aparece nos termómetros dixitais que o SNL emprega para agasallar
ás persoas participantes nalgunhas das actividades dirixidas ao público en xeral. Desta
volta entregáronselle ás mulleres e homes que participaron no curso de nanas
desenvolvido a finais de ano, coa colaboración da concellería de Igualdade.

5.- Mil primaveras máis para a lingua galega
Xunto cos mercados municipais realizamos esta campaña servíndonos da coñecida e
recoñecida frase que encerra unha mensaxe de futuro para a lingua galega.
Na véspera do Día das Letras achegamos a quen acudía comprar nos mercados
vigueses unhas sementes de petunias nun testo reciclable, co fin de sementalas,
fertilizalas, e coidalas para ver como medran, sendo unha metáfora do que temos que
facer coa lingua galega.

27 de 27

Memoria CNL, 2010

