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ASUNTO: Solicitude de modificación da Resolución do 4 de xaneiro de 
2010, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncian, 
con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios 
para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para 
particulares (adultos) e colectivos de Galicia, no ano 2010 (ED104B), 
publicada no DOG do 11 de xaneiro de 2010  
 
 
 
Nel Vidal Barral, con documento de identidade 52.930.089-M, como presidente 
da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL), en 
nome e representación desta entidade, con CIF G-15542897, con teléfono 629 
571 950 e con enderezo electrónico info@ctnl.org, 
 
 
 
Expoño 
 
 Que desde a Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua 

(CTNL), entidade que agrupa a gran maioría das traballadoras e dos 
traballadores de normalización lingüística en Galiza, detectamos unha serie 
de problemas que dificultarán o correcto desenvolvemento dos cursos de 
lingua galega preparatorios para as probas Celga na Resolución do 4 de 
xaneiro de 2010, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se 
anuncian, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega 
preparatorios para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 
4, para particulares (adultos) e colectivos de Galicia, no ano 2010 
(ED104B), publicada no DOG do 11 de xaneiro de 2010. Estas eivas son, 
principalmente, as seguintes: 

 
 

Desconsideración absoluta dos servizos de normalización 
lingüística (SNL) que, na práctica, son quen maioritariamente 
xestionan e difunden os cursos e a inscrición das persoas participantes. 
Coa gran maioría dos SNL non houbo ningún contacto nin coordinación 
previa para a planificación territorial e temporal dos cursos e na propia 
convocatoria non se teñen en conta e nin sequera se citan. Sen seguir 
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ningún criterio claro, desde a SXPL puxéronse en contacto cuns poucos 
SNL para a planificación dos cursos e o anuncio destes na propia 
convocatoria, mais a gran maioría de SNL organizadores de cursos 
Celga tenos que solicitar como “colectivo” e coa obriga de preinscribir 
xente sen saber con seguridade se lles van ser concedidos os cursos. 

 
 

Falta de universalidade e de planificación territorial na oferta 
formativa, xa que maioritariamente os cursos (109 cursos dos 185 
convocados) se desenvolverán baixo demanda de colectivos e 
entidades, sen coordinación e sen unha planificación territorial previa 
que cubra todo o país. Isto provocará que haxa comarcas enteiras 
nas que non haxa ningún curso en todo o ano, o que significará que 
a poboación desas comarcas non teña oportunidade de formarse en 
lingua galega para as probas Celga se non é desprazándose grandes 
distancias.  

• 

• 

• 

 
 

Desfasamento temporal ilóxico entre o momento da solicitude 
dos cursos e as datas de impartición: segundo os prazos e 
procedementos de solicitudes sinalados na convocatoria, os concellos 
ou outras entidades que queiran organizar un curso que comece no mes 
de setembro teñen que achegar unha listaxe de, cando menos, 25 
persoas preinscritas xa no mes de febreiro, con sete meses de 
antelación ao comezo do curso, o que carece de toda lóxica e dificulta 
en exceso a xestión e organización. 

 
 

Descoordinación entre as datas de inscrición nas probas e as 
datas de comezo dos cursos: segundo a disposición cuarta (Contido 
e desenvolvemento dos cursos) da Resolución, o prazo para 
inscribirse nas probas do mes de maio remata o 25 de marzo, 
mentres que segundo a disposición décimo terceira (Resolución) a 
resolución da concesión de cursos para “colectivos” non se 
publicará até o 31 de marzo de 2010. Polo tanto, moitas persoas 
estarán obrigadas a matricularse nos exames sen saber se teñen 
oportunidade de participar nun dos cursos preparatorios solicitados por 
un “colectivo”. 
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Estabelecemento dun período moi reducido para a realización 
dos cursos solicitados por “colectivos” de cara á preparación das 
probas de maio: segundo a disposición novena da resolución (Prazo de 
presentación de solicitudes) as probas do mes de maio comezarán o día 
22 dese mes, mentres que a resolución da concesión de cursos para 
“colectivos” non se publicará até o 31 de marzo de 2010; isto significa 
que queda escasamente un mes e medio para o desenvolvemento 
dun curso de 75 horas, o que suporá ter que desenvolver cursos por 
parte de “colectivos” cunha intensidade horaria e diaria excesiva 
(mentres os cursos de programación directa por parte da Xunta 
comezan todos a principios de marzo, o que permite desenvolvelos ao 
longo de dous meses e medio). 

• 

• 

• 

 
 

Falta de garantías na realización dos cursos para “colectivos”: 
aínda que un SNL abra agora un prazo de preinscrición e se anoten un 
mínimo de 25 persoas antes do 27 de febreiro (data na que, segundo a 
disposición novena da convocatoria, remata o prazo de solicitude para 
“colectivos”), estas non teñen ningunha garantía de que ese curso 
finalmente se realice. Xa que logo, non ten sentido que os SNL teñan 
que previamente programar un curso e inscribir xente antes do 27 de 
febreiro para que logo a SXPL, o 31 de marzo, lle diga se realmente se 
vai poder desenvolver ese curso ou non.  

 
 

Inexistencia dun certificado de asistencia aos cursos que 
recoñeza as horas de formación nas que se participa: segundo 
a disposición cuarta (Contido e desenvolvemento dos cursos), a SXPL 
non expedirá ningún tipo de certificación ou diploma de asistencia aos 
cursos preparatorios para as probas Celga. Isto, ademais de ser inxusto, 
provoca que, ao non haber ese recoñecemento de asistencia, haxa 
moitas persoas que abandonen os cursos unha vez comezados ou que 
teñen unha asistencia moi irregular. Desde a CTNL consideramos que 
sería xusto e necesario que houbese algún recoñecemento oficial polo 
que se acredite a participación nunha acción formativa de 75 horas, o 
que evitaría, ademais, o alto grao de abandono ou irregularidade na 
asistencia que se está dando até o momento nos cursos. Así, sería 
positivo que houbese un certificado de asistencia que unicamente 
recoñecese a participación nun curso de 75 horas e que se lles dese ás 
persoas que asistisen, cando menos, ao 85% das horas, mais que 
especificase claramente que ese certificado de asistencia nada ten que 
ver coa certificación acreditativa do nivel de coñecemento de galego. 
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Na práctica, competencia lingüística desigual do alumnado: 
realmente, para participar nun curso dun determinado nivel non é 
necesario nin facer unha proba de nivel nin acreditar coñecementos ou a 
obtención de niveis previos, o que provoca que o nivel do alumnado de 
cada aula sexa moi dispar, coa conseguinte dificultade que isto implica 
para o eficiente desenvolvemento da docencia. Segundo a disposición 
cuarta da convocatoria (Contido e desenvolvemento dos cursos), “para 
conseguir o axeitado rendemento e aproveitamento do curso hai que 
procurar a homoxeneidade de coñecementos do alumnado”, mais 
realmente non se estabelece ningunha medida para conseguir iso; o 
único que se sinala é que “o profesor, no momento de iniciar o curso, 
valorará os coñecementos previos do alumnado e, se fose conveniente, 
indicaralle o nivel máis aconsellable para os seus coñecementos”. Isto, 
na práctica, tradúcese en nada, pois, por unha banda, a decisión da 
profesora ou profesor non é vinculante, xa que só pode indicarlle “o nivel 
máis aconsellable”, e por outra banda, nese momento nada se pode 
facer, pois unha vez que comezou o curso xa está pechado o prazo de 
matrícula para que esa persoa se poida matricular noutro nivel. Deste 
xeito, desde a CTNL propoñemos que para se poder matricular nun 
determinado nivel sexa requisito imprescindíbel que o alumno ou alumna 
acredite o nivel anterior ou teña que superar unha proba de nivel para 
acceder. Só deste xeito se poderían crear grupos máis ou menos 
homoxéneos en canto a coñecementos de lingua previos no nivel 
axeitado, o que permitiría un mellor desenvolvemento do curso e unha 
maior calidade formativa e adecuación ao nivel. 

• 

• 

 
 

Exceso de número de alumnos/as por aula: segundo a disposición 
cuarta (Contido e desenvolvemento dos cursos), “o número máximo de 
asistentes a cada curso será de 30”, segundo a disposición segunda 
(Destinatarios) os cursos solicitados por “colectivos” deberán ter un 
“mínimo de 25 persoas preinscritas”, e segundo a disposición décimo 
terceira (Resolución), os cursos ofertados directamente pola SXPL 
autorizaranse “a medida que se reciban 20 solicitudes/curso”. Para unha 
aprendizaxe lingüística práctica, de calidade e eficaz, un “mínimo” de 20 
ou 25 alumnos por aula, que pode chegar até 30, é un número excesivo, 
xa que a formación en lingua require grupos máis reducidos. 
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 Que desde a Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua 
(CTNL) xa se remitiu en outubro de 2009 unha proposta de mellora do 
sistema de formación en lingua galega de persoas adultas, mais a SXPL 
non tivo en conta ningunha desas propostas e optou pola aprobación e 
publicación dunha resolución de convocatoria de cursos na que aparecen 
todos os graves problemas sinalados. 

 
 
 
Polo que, solicito 
 
 

• 

• 

Que se modifique a Resolución do 4 de xaneiro de 2010, da Secretaría 
Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncian, con carácter 
voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as 
probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares 
(adultos) e colectivos de Galicia, no ano 2010 (ED104B), publicada no 
DOG do 11 de xaneiro de 2010, de xeito que se corrixan os problemas 
detectados e que se sinalan no apartado “Expoño” desta solicitude. 

 
 

Que a Secretaría Xeral de Política Lingüística teña en conta a «Proposta 
da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua 
(CTNL) para a mellora do sistema de formación en lingua galega de 
persoas adultas da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de 
Galicia», que lle foi remitida tanto por correo electrónico como por correo 
postal en outubro de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2010  
 
 
 

• 
• 

Envíaselle tamén copia desta solicitude a: 
Subdirección Xeral de Política Lingüística 
Gabinetes Provinciais de Normalización Lingüística da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra 


