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Mestrado Interuniversitario 

Política lingüística e planificación da lingua galega 

Universidades da Coruña, Santiago e Vigo 
 

(Curso 2008-09) 
 
Coordinación: USC 

 
Comisión de coordinación:  

Henrique Monteagudo (USC, coordinador xeral) 
Goretti Sanmartín (UdC, coordinadora de prácticas) 

Anxo Lorenzo (UVigo, coordinador de recursos de apoio á docencia) 

 

Estrutura dos estudos 
O máster terá unha distribución total de 60 créditos (+ 6 do módulo de adaptación) para 
ministrar nun curso académico. Ofrécense dúas modalidades: profesional (orientada á 
práctica profesional) e académica (que equivale ao DEA, e abre a posibilidade de 
realizar unha Tese de Doutoramento). 
 

• Módulo de adaptación: só para estudantes que non teñen título de filoloxía 
galega ou asimilable. 

• Módulo xeral (I), política lingüística, planificación, lexislación: materias 1, 2 
• Modulo específico (II), situación social do idioma galego: materias 3, 4, 5 
• Módulo de planificación do corpus do galego (III): materias 6, 7 
• Módulo de planificación do estatus, xestión e dinamización (IV): materias 8 e 9 
• Prácticas e memoria (modalidade profesional) / traballo de investigación 

(modalidade académica) 
 
Os cursos daranse nas tres universidades. 
Recorrerase á teledocencia (especialmente nas materias 1, 2, 3, 7, 8, 9; con docencia de 
carácter semipresencial) e ao emprego de novas tecnoloxías, en particular ás aulas 
virtuais. 



 2

 

 

 
 

Contidos 
Materias, descritores, lugar de impartición e profesorado: 
 

(MÓDULO A, DE ADAPTACIÓN) 
 

A1. INTRODUCIÓN Á LINGUA GALEGA (ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS) 
• Descritor: nocións básicas de gramática e lingüística galega, con especial 

atención aos aspectos sociolingüísticos (variación, estándar, norma). 
• Lugar: USC. 
• Profesorado: a determinar. 

 
A2. INTRODUCIÓN Á SOCIOLINGÜÍSTICA GALEGA 

• Descritor: nocións básicas de historia social e sociolingüística galega (aspectos 
máis sociolóxicos). 

• Lugar: UdC. 
• Profesorado: a determinar. 

 
 

MÓDULO I 
 
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE GLOTOPOLÍTICA E PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Descritor: descrición dos conceptos operativos básicos e das principais 
tradicións de investigación e reflexión sobre política e planificación lingüísticas, 
na súa dobre dimensión teórica e aplicada, incluíndo a consideración dalgúns 
dos máis relevantes casos de estudo a nivel internacional. 

• Lugar: USC  
• Profesorado: Anxo Lorenzo (UVigo) / Henrique Monteagudo (USC).  
• Carácter semipresencial (12 pres.): 20 teóricas, 40 titorías. 

 
 
2. DEREITO LINGÜÍSTICO E LEXISLACIÓN  

• Descritor: análise dos marcos legais e xurídicos da aprendizaxe e uso das 
linguas, así como a consideración do tratamento legal dos dereitos das minorías 
lingüísticas; tamén se tratará en profundidade o desenvolvemento da lexislación 
lingüística en Galicia, España e Europa. 

• Lugar: USC. 
• Profesorado: Alba Nogueira (USC). 
• Carácter semipresencial (12 pres.): 15 teóricas,  5 prácticas, 40 titorías. 
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MÓDULO II 
3. POLÍTICA, SOCIEDADE E ECONOMÍA DE GALICIA 

• Descritor: descrición dos principais elementos que conforman a sociedade 
galega actual: sociedade, cultura, comunicación, política, institucións, economía, 
etc. 

• Lugar: USC. 
• Profesorado: Xaime Subiela 
• Carácter semipresencial (20 pres.): 15 teóricas, 5 prácticas, 40 titorías. 

 
4. A SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DA LINGUA GALEGA 

• Descritor: interpretación dos procesos e situacións que caracterizan o escenario  
sociolingüístico da lingua galega na actualidade, atendendo á súa distribución 
sociodemográfica e sectorial, así como aos discursos, actitudes e ideoloxías 
presentes na sociedade galega. 

• Lugar: UDC. 
• Profesorado: Xosé Ramón Freixeiro Mato (UDC) / Pilar García Negro (UDC). 
• Carácter presencial (20 pres.): 15 teóricas, 5 prácticas, 40 titorías personalizadas. 

 
5. POLÍTICA E PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DO GALEGO 

• Descritor: descrición e análise das políticas lingüísticas −institucionais e 
sociais− levadas a cabo en Galicia no período contemporáneo, da planificación 
lingüística implementada, e unha avaliación do impacto e dos resultados das 
ditas políticas sobre a situación sociolingüística do galego e sobre o proceso de 
institucionalización do idioma. 

• Lugar: UDC. 
• Profesorado: Goretti Sanmartín Rei (UDC). 
• Carácter presencial (20 pres.): 15 teóricas, 5 prácticas, 40 titorías personalizadas. 

 
 

MÓDULO III 
6. PROCESO DE ELABORACIÓN DA LINGUA GALEGA 

• Descritor: descrición da constitución do galego como idioma escrito e análise do 
proceso de estandarización lingüística, tanto na dimensión diacrónica coma 
sincrónica. 

• Lugar: UDC. 
• Profesorado: Xosé Manuel Sánchez Rei (UDC) / Ernesto González Seoane 

(USC) / Francisco Fernández Rei (USC). 
• Carácter presencial (20 pres.): 15 teóricas, 15 prácticas, 30 titorías 

personalizadas. 
 
7. TERMINOLOXÍA E LINGUAXES DE ESPECIALIDADE EN LINGUA GALEGA 

• Descritor: análise e descrición da fixación terminolóxica en lingua galega e do 
desenvolvemento de linguaxes de especialidade, con atención á descrición dos 
recursos lingüísticos dispoñibles. 

• Lugar: UV. Semipresencial. 
• Profesorado: Xosé María Gómez Clemente (UV) / Iolanda Galanes (UV) / 

Xavier Guinovart (UV).  
• Carácter semipresencial (20 pres.): 15 teóricas, 15 prácticas, 30 titorías 

personalizadas. 
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MÓDULO IV 
 
8. XESTIÓN E DINAMIZACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

• Descritor: descrición dos elementos sociolingüísticos, das estratexias e dos 
contidos específicos que se deben pór en marcha para xestionar un cambio 
sociolingüístico, é dicir, o aumento dos usos lingüísticos e do coñecemento, 
mudanza das actitudes e opinións sociolingüísticas, etc. 

• Lugar: UV.  
• Profesorado: Anxo M. Lorenzo Suárez (UVigo). 
• Carácter semipresencial (12 pres.): 10 teóricas, 10 prácticas, 40 titorías 

personalizadas. 
 
9. Asesoramento e formación lingüística 

• Descritor: análise dos recursos e estratexias para a realización de actividades de 
corrección e asesoramento lingüísticos, e dos mecanismos e contidos para a 
posta en marcha de actividades de formación lingüística, con especial atención 
ás necesidades dos aprendentes (procesos de adquisición das linguas), ao 
desenvolvemento de materiais didácticos e á consideración dos niveis de 
acreditación do coñecemento lingüístico. 

• Lugar: Uvigo. 
• Profesorado: Xosé Antón Fernández Salgado (UV) / Francisco Dubert (USC). 
• Carácter semipresencial (14 pres.): 10 teóricas, 20 prácticas, 30 titorías. 

 
 

MÓDULO V 
 

Este módulo ofrece dúas alternativas: profesional e académica. 
 

10A. MODALIDADE PROFESIONAL:  PRÁCTICAS PROFESIONAIS 
• Descritor: prácticas profesionais (5 créditos) e breve memoria (1 crédito). 
• Lugar: Institución, entidade ou empresa a determinar. 
• Profesorado: Titor/a a determinar. 

 
10B. MODALIDADE ACADÉMICA: MEMORIA ACADÉMICA 

• Descritor: breves prácticas profesionais (2 créditos) e memoria de iniciación á 
investigación (4 créditos) 

• Lugar: a determinar. 
• Profesorado: titor/a a determinar. 
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OBSERVACIÓNS XERAIS: 
Cada materia constará de 6 créditos ECTS, excepto as dúas do módulo de adaptación, que constarán de 3 

créditos cada unha. Un crédito ECTS equivale a 30 horas, 10 de docencia presencial (distribuídas en 

teóricas, prácticas e titorías personalizadas) e 15 de traballo do/a estudante. As materias semipresenciais 

terán 12 horas (un profesor), 14 horas (dous profesores) e 20 horas (tres profesores) presenciais. 

A docencia ministrarase as tardes dos martes, mércores e xoves; desde outubro a maio (ambos os dous 

incluídos), e en módulos de dúas horas (16:30-18:30 e 18:30 a 20:30). 


