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Liñas de acción da CTNL 
para o período interasemblear 2012-2013 

(aprobadas por unanimidade na Asemblea Xeral Ordinaria do 2 de marzo de 2012) 

 

Accións para o cumprimento dos fins da asociación 

1 Defender os intereses xerais dos traballadores e das 
traballadoras de normalización lingüística de Galiz a e da 
dignidade das condicións de traballo dos servizos 
lingüísticos: 

� Traballar en propostas que procuren mellorar a situación do traballo en 
normalización lingüística, nomeadamente na procura da estabilización dos 
servizos de normalización lingüística e demais departamentos técnicos 
existentes. 

� Realización de solicitudes concretas de mellora das condicións de 
determinados postos de técnico/a de normalización lingüística e doutros postos 
relacionados coa lingua (profesorado dos cursos Celga, bolseiros/as, etc.) en 
distintas entidades. 

� Seguimento dos criterios das subvencións para o mantemento e creación de 
servizos de normalización lingüística na administración local e da posta en 
marcha da Rede de Dinamización Lingüística. Realización dun informe 
avaliativo sobre os resultados desas subvencións, con propostas de mellora. 

� Elaboración dun breve manual coa descrición e explicación de funcións dos 
servizos de normalización lingüística (editarase dentro da colección 
Documentos CTNL). 

 

2 Promover a formación continua no eido da normaliz ación da 
lingua: 

ORGANIZACIÓN DE CURSOS SOBRE O TRABALLO EN NORMALIZ ACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
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� Propostas de cursos para organizar directamente a CTNL (coa coorganización 
do Departamento de Filoloxía Galega da USC e/ou coa procura de 
colaboración doutras entidades): 

A CTNL organizará no período interasemblear dous ou tres dos seguintes 
cursos: 

 

Curso de deseño e implementación de accións de norm alización lingüística  
Obxectivos • Afondar na filosofía das accións normalizadoras analizando 

as campañas como procesos de activación social 
• Dotar ás persoas participantes dos coñecementos necesarios 

para o deseño, xestión, implementación e avaliación de 
campañas de normalización lingüística 

• Dar a coñecer métodos para a determinación de obxectivos, 
análises dos recursos dispoñíbeis, desenvolvemento do 
proceso e avaliación de resultados 

Destinatarios/as • Traballadores/as de servizos de normalización lingüística 
(SNL) 

• Traballadores/as de empresas, asociacións e outras 
entidades relacionadas coa normalización da lingua 

• Persoas interesadas en traballar pola normalización da lingua 
Duración 20 horas (aproximadamente) 
Profesorado Técnicos/as de SNL ou empresas relacionadas coa 

normalización e persoas con coñecemento en planificación e en 
avaliación 

 

Curso de corrección lingüística 
Obxectivos • Encadrar o traballo de corrección lingüística en distintos 

ámbitos dentro do proceso de normalización lingüística 
• Analizar os distintos tipos de corrección 
• Coñecer as técnicas de corrección para optimizar e rendibilizar 

este labor 
Destinatarios/as • Persoas que no seu traballo desenvolvan funcións de 

corrección de textos  
• Persoas interesadas en traballar na corrección de textos 

Duración 16 horas  
Profesorado Persoa experta en corrección lingüística 

 

Curso de blogs e uso de redes sociais para o trabal lo en normalización 
lingüística (terceira edición adaptada) 
Obxectivos • Analizar as posibilidades e vantaxes que poden ofrecer os 

blogs, as redes sociais e outras ferramentas multimedia 
básicas para o traballo en normalización lingüística 

• Coñecer as vantaxes dos blogs para a publicación de 
materiais, para o traballo colaborativo, para a optimización de 
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recursos, para a difusión de accións, etc. 
• Potenciar o uso das novas tecnoloxías, da web 2.0, a difusión 

de accións a través da rede e o traballo colaborativo en 
internet 

• Potenciar e aproveitar o uso das redes sociais para o traballo 
en normalización lingüística  

• Que as persoas participantes aprendan a crear e xestionar 
blogs, a integrar nel outras ferramentas, e a aproveitar as súas 
potencialidades para o traballo en normalización lingüística 

Duración 20 horas (16 horas presenciais e 4 de traballo non presencial)  

 

� Colaboración con outras propostas formativas: 

� VIII edición do Curso de verán sobre dinamización lingüística (SNL da 
UdC). 

 

DOCUMENTOS FORMATIVOS 

� Continuidade da colección de materiais Documentos CTNL, na que se inclúen 
materiais formativos e de referencia. En 2012 está previsto editar documentos 
sobre as seguintes temáticas: 

• Guía de funcionamento dos servizos de normalización lingüística 
• Dinamización lingüística 
• Planificación da formación en lingua 

� Publicación e difusión a través da rede de materiais formativos de diversos 
cursos xa organizados pola CTNL. 

 

OUTRAS ACCIÓNS RELACIONADAS COA FORMACIÓN  

� Propor e/ou reclamar a existencia de estudos superiores na universidade 
galega sobre normalización lingüística, como foi, no seu momento, o mestrado 
interuniversitario de planificación lingüística. 

 

3 Propostas para facer máis efectivo o traballo a p rol da 
normalización da lingua e colaboración en accións p ara o 
fomento do galego: 

� Colaboración no desenvolvemento de d-Lingua, plataforma electrónica para o 
intercambio de recursos de normalización lingüística que está previsto 
desenvolver desde o CDSG.  



 

 4 

 

ACCIÓNS PARA UNHA MELLOR E MAIOR IMPLICACIÓN DAS 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS NO PROCESO DE NORMALIZACIÓ N 
LINGÜÍSTICA  

� PROPOSTAS E SEGUIMENTO DA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DA XUNTA: 
seguir a facer seguimento da política lingüística da Xunta de Galicia, 
denunciando os retrocesos e os non avances no proceso de normalización da 
lingua galega, e propondo melloras no desenvolvemento de proxectos e 
accións para o fomento do uso e prestixio da lingua galega: 

� Seguimento da implantación da Rede de Dinamización Lingüística, para 
seguir intentando que esta sirva para o impulso e coordinación dos SNL, e 
reclamando melloras concretas na relación actual entre a Xunta e os SNL 
das distintas administracións (coordinación, liñas de subvencións, 
convocatorias, cursos, etc.). Seguimento dos criterios das subvencións para 
o mantemento e creación de servizos de normalización lingüística na 
administración local. Realización dun informe avaliativo sobre os resultados 
da Rede e das subvencións, con propostas de mellora. 

� Solicitude de melloras concretas na xestión e desenvolvemento de diversas 
accións: campañas de normalización, axudas a distintos ámbitos 
(asociacións, sector empresarial, etc.), cursos de lingua galega, etc. 

� Denuncia do desmantelamento orzamentario do proceso de normalización 
lingüística por parte da Xunta e proposta dun claro incremento de cara ao 
vindeiro ano, nomeadamente naquelas partidas que inciden máis 
directamente en accións normalizadoras e na creación de estruturas 
técnicas para a normalización lingüística, e proposta dunha mellor e máis 
efectiva distribución orzamentaria. 

� ELECCIÓNS GALEGAS 2012: proporlles a todas as organizacións políticas 
que inclúan nos seus programas electorais de cara ás eleccións galegas de 
2012, no caso de que as haxa, accións decididas na procura da normalización 
da lingua galega. Para iso, a CTNL elaborará unha proposta concreta que 
enviará a todas as organizacións e difundirá publicamente.  

� CONCELLOS: manter reunións ou poñernos en contacto cos/coas 
responsábeis das áreas de normalización, principalmente das cidades e 
dalgunhas vilas, para ofrecerlles asesoramento e proporlles diversas medidas 
e/ou accións concretas a prol da normalización lingüística. 

� DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS: propor que desde as deputacións provinciais 
se poñan en marcha (no caso de Lugo, Ourense e Pontevedra) ou se melloren 
(no caso da Coruña) programas de impulso dos servizos de normalización 
lingüística municipais, así como que desenvolvan outras accións para a mellora 
e impulso do proceso de normalización lingüística.  
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� FEGAMP: incidir para que desde a Federación Galega de Municipios e 
Provincias (Fegamp) se fagan propostas para o fomento do uso da lingua 
galega a través dos concellos. 

 

Procura dunha mellor e maior implicación no proceso  de normalización 
lingüística doutras entidades (non só administració n) e colectivos (como poden 
ser ONG, asociacións sectoriais, etc.), facéndolles , para isto, propostas 
concretas 

 

ENCONTROS 

Xornada de análise e avaliación dos Celga  
Obxectivos • Analizar e avaliar o sistema de acreditación do coñecemento 

de galego 
• Analizar e avaliar o sistema de formación en lingua para 

persoas adultas 
• Facer unha proposta de mellora tanto do sistema de 

acreditación como do sistema de formación en lingua galega 
Duración Un día, en xornada de mañá e tarde 
Proposta xeral 
de contidos 

• Análise e avaliación da implantación dos Celga dentro do 
proceso de normalización lingüística: a capacitación real da 
cidadanía e do persoal da administración e os requisitos en 
procesos selectivos, listaxes de contratación, etc. 

• Análise e avaliación do sistema de acreditación dos Celga: as 
validacións e o modelo de acreditación 

• Análise e avaliación dos cursos de formación preparatorios: 
o Organización e xestión 
o Metodoloxías e contidos 
o Sistema de selección de persoal e condicións laborais 

do profesorado 
• Proposta xeral de mellora de todo o sistema 

Destinatarios/as � Técnicos/as de normalización lingüística 
� Profesorado de cursos Celga 
� Persoas interesadas 

 

Encontro de traballo de servizos de normalización l ingüística  
Obxectivos • Poñer en común o traballo desenvolvido polos/as técnicos/as 

de normalización lingüística desde os SNL 
• Intercambiar experiencias 
• Impulsar o traballo colaborativo e proxectos comúns desde os 

SNL 
Duración Un día, en xornada de mañá e tarde 
Lugar A proposta é mantelo no tempo e que cada ano teña lugar nun 

concello distinto, que se comprometa a colaborar  
Destinatarios/as � Técnicos/as de normalización lingüística 
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Encontro lúdico 
Explicación e 
xustificación 

Desenvolvemento dun encontro con compoñentes lúdicos e de 
convivencia, coa intención de facer grupo compartindo unha 
experiencia común allea ao traballo concreto. 
A proposta concreta podería consistir nunha subida ao monte 
Pindo ou nunha actividade na Terra Cha. 

Duración Un día 
Destinatarios/as Persoas interesadas  

 

Viveiro de propostas normalizadoras 
Explicación e 
xustificación 

Creación desde a CTNL dun espazo de contacto, intercambio e 
traballo conxunto a modo de laboratorio de ideas no que as 
técnicas e os técnicos de normalización que queiran poidan 
participar na maduración de ideas, no desenvolvemento de 
propostas e accións normalizadoras, etc. 
A idea é que dese espazo ou laboratorio nazan e se poidan 
desenvolver propostas de actividades, de accións, de campañas, 
de produtos normalizadores, etc. 

Destinatarios/as A idea é que participen as persoas que voluntariamente queiran 

 

� Mellorar a presenza da CTNL en Culturgal, co desenvolvemento dalgunha 
acción concreta. 

� Colaboración cos XIV Encontros para a normalización lingüística, organizados 
desde o CDSG do Consello da Cultura Galega. 

� Procura de realización ou colaboración na realización de encontros e 
xuntanzas territoriais ou sectoriais para o contacto, información e procura de 
coordinación e desenvolvemento de accións conxuntas. 

 

Algúns obxectivos e accións organizativas para 2012   

1 Reforzo organizativo 

� Procura de vías de financiamento para contratacións ou colaboracións puntuais 
en cursos ou outras accións da asociación. 

� Procura da posta en marcha de grupos de traballo para o desenvolvemento de 
proxectos/propostas concretas. 

� Procura de incremento do número de asociados/as. 
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2 Comunicación  

� Maior difusión do sitio web www.ctnl.org, con distribución de folletos e 
posibilidade de banners promocionais en portais galegos. 

� Continuación da actualización constante do sitio web e do envío periódico de 
novas a socios e socias. 

� Procura do incremento de materiais publicados no sitio web (materiais de 
cursos, informes, etc.) e publicación e difusión de novos materiais da colección 
Documentos CTNL. 

� Incremento da presenza no web dos/as traballadores/as de normalización 
lingüística, dándolles maior protagonismo con entrevistas, opinións, descricións 
de accións e difusión de materiais. 

� Posta en marcha de novos espazos e canles da CTNL a través de redes 
sociais e novas ferramentas, con reforzo da comunicación web a través de 
vídeo, son e imaxe. 

� Mellor e maior difusión das accións desenvolvidas pola CTNL e dos seus 
posicionamentos públicos en cuestións relacionadas coa normalización 
lingüística.  

 

3 Colaboración e contacto con outras entidades, col ectivos e 
organismos para cuestións xerais e/ou concretas de interese 
para a normalización lingüística: 

� Procura de renovación de convenios de colaboración para o desenvolvemento 
de accións de normalización. 

� Procura de novos convenios de colaboración para o financiamento de accións 
desenvolvidas pola CTNL de interese xeral para o proceso de normalización da 
lingua galega. 

� Continuación da colaboración da CTNL con outras entidades na realización de 
accións de formación (Curso de verán do SNL da UdC) e de encontros 
(Consello da Cultura Galega) e procura de novas colaboracións. 

� Colaboración e contacto continuo con outras entidades que traballen, dun ou 
doutro xeito, pola normalización lingüística.  

 

 


