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Presentación

Este curso de verán centrarase na 
calidade no uso da lingua, en como 
potenciarmos unha lingua de calidade e 
nas ferramentas para a transmitirmos 
desde diversos ámbitos, cal o ensino, a 
tradución, as novas tecnoloxías etc. As 
sesións constan de palestras, mesas 
redondas e obradoiros prácticos en que 
se analizan cuestións fonéticas, 
gramaticais, fraseolóxicas, textuais etc., de 
forma a aprimoraren o uso oral e escrito 
da lingua galega. Alén disto, tamén se 
dedican sesións destinadas a reparar na 
importancia dun galego de calidade nos 
medios audiovisuais en xeral e tamén no 
ámbito do humor en particular.

Obxectivos

•  Analizar o que distingue unha lingua de 
calidade doutras variedades e usos 
lingüísticos.

•  Dar a coñecer e avaliar experiencias 
que camiñan no fomento da calidade da 
lingua desde diversos ámbitos e en 
como a calidade lingüística pode 
coadxuvar no proceso de 
normalización do idioma.

•  Propor medidas para melloraren a 
utilización o da lingua galega, cando 
menos no ámbito público.

Persoas destinatarias

•  Persoas que traballan ou que están 
interesadas no proceso de 
normalización da lingua galega, 
especialmente técnicos/as de 
normalización lingüística, docentes, 
tradutores/as, correctores/as, 
estudantado etc.

Custo de participación

O custo da matrícula inclúe a participación 
en todas as actividades do curso, o 
material que se utilizar, os cafés 
conxuntos e o xantar dos dous días. 

•  Para estudantes de calquera 
universidade, comunidade universitaria 
da UDC, persoas desempregadas e 
socios/as da CTNL: 30 €

•  Para as demais persoas: 50 €

Matrícula e participación

•  O número de participantes está limitado 
a 65 persoas, por orde 
de inscrición.

•  O prazo de matrícula remata 
o día 15 de xullo.

•  A matrícula débese facer 
a través da Oficina de Cursos da UDC: 
https://i.gal/matriculatcl2018

ORGANIZA: Universidade da Coruña. Servizo de Normalización 
Lingüística, Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión 
Universitaria

COLABORAN: Concello de Carballo, Coordinadora de Traballadores/as 
de Normalización da Lingua (CTNL), Secretaría Xeral de Política 
Lingüística da Xunta de Galicia

+INFO: Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña 
881011042 / 881 011 055 / snl@udc.gal



18 DE XULLO / Cuarta feira 

09h00-09h30   |   Recepción e 
entrega de documentación

09h30-10h00   |   INAUGURACIÓN E 
BENVIDA
•  Valentín García (SXPL da Xunta 

de Galiza)
•  Julio Abalde (reitor da UDC)
•  Evencio Ferrero (alcalde de 

Carballo)
•  Anxos Sobriño (CTNL)
•  Marisol Ríos Noia (coordinadora 

do SNL da UDC)
•  Xosé Manuel Sánchez Rei 

(director do Curso)

10h00-11h00   |   PALESTRA

Necesidade e sentido do uso 
dunha lingua de calidade
•  Xosé Ramón Freixeiro Mato

11h00-11h30   |   Café conxunto

11h30-12h30   |   PALESTRA

Fonética e autenticidade 
lingüística 
•  Xosé Luís Regueira Fernández

12h30-14h00   |   MESA REDONDA

O compromiso coa calidade 
da lingua no ámbito educativo
•  Mercedes Queixas Zas 

(moderadora)
•  Bieito Silva Valdivia
•  Xoán Xosé Costa Casas 
•  Valentina Formoso 
•  Susana Devesa Montero

14h30   |   Xantar conxunto

16h00-17h30   |   MESA REDONDA

A calidade da lingua 
na pantalla e nas táboas
•  Carlos-Caetano 

Biscainho-Fernandes 
(moderador)

•  César Cambeiro
•  Esther Carrodeguas
•  Luís Iglesia Besteiro
•  Susana Suárez Recouso

17h30-18h30   |   PALESTRA

Fraseoloxía e 
calidade lingüística
•  Xesús Ferro Ruibal

18h30-19h00   |   
Descanso

19h00-20h30   |   
OBRADOIRO

Traballando na 
fraseoloxía 
galega
•  Alba Cid

19 DE XULLO / Quinta feira

09h30-10h30   |   PALESTRA

Sexismo, tradución 
e calidade lingüística
•  Neal Baxter

10h30-12h00   |   MESA REDONDA

A responsabilidade dos entes 
públicos para transmitiren 
a calidade da lingua
•  Anxos Sobriño (moderadora)
•  Xermán García Cancela
•  Luz Méndez

•  Xusto Rodríguez Río

12h00-12h30   |   Café conxunto

12h30-14h00   |   
OBRADOIRO

As novas 
tecnoloxías como 

ferramentas para a 
calidade da lingua
•  Xavier Gómez 

Guinovart

14h30-16h30   |   Xantar conxunto

16h30-17h30   |   PALESTRA

Sintaxe, léxico e 
lingua de calidade
•  Xosé Manuel Sánchez Rei 

17h30-19h00   |   MESA REDONDA

É posíbel facermos humor 
con calidade lingüística?
•  Nel Vidal  (moderador)
•  Isabel Risco
•  Quico Cadaval
•  Iván Capón

19h00-19h15   |   Descanso

19h15-20h30   |   ACTUACIÓN 
•  Isabel Risco
•  Quico Cadaval
•  Iván Capón
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