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10:00-11:15 SEMINARIOS

O autor fala da súa obra
RAFA VILLAR, escritor

Guías de lectura máis alá do texto. Propostas didácticas
PILAR PONTE, profesora de lingua e literatura galegas

A importancia da tradución na normalización lingüística.
Traducir a Herta Müller, traducir a diferenza

MARGARITA ROMERO, profesora de lingua e literatura

galegas, escritora

Por que o colacao non está no dicionario? Palabras da
lingua galega procedente de marcas rexistradas

MARÍA REY REY, profesora de lingua e literatura galegas

11:30-12:45 SEMINARIOS

O autor  fala da súa obra
AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, escritor

Ernesto Guerra da Cal. Aplicación dos "Seis poemas
galegos" de García Lorca ao ensino de lingua e
literatura

Xoel Gómez, filólogo, escritor e xornalista

A lingua, da reda á aula e da aula á rede
AMADOR LOUREIRO BRANCO, dinamizador lingüístico

(TAGEN ATA).

Cando as escavadoras se achegan ao corazón;
ecoliteratura. Sobre a bañeira nos prados, globos na
escaleira, pegas no frigorífico e palabras

SÉCHU SENDE, profesor de lingua e literatura galegas e

escritor

Luís Seoane. Literatura, plástica e política
Mª ANTONIA PÉREZ RODRÍGUEZ, profesora de

biblioteconomía da  UDC

13:00-14:00 Proxección do documental: Entre linguas.
Fronteira e lingua
EDUARDO SÁNCHEZ MARAGATO, realizador

tarde

16:30-17:30 Conferencia: Carvalho Calero: foula e ronsel. 
AURORA MARCO, profesora da USC

18:00- 20:00 Mesa redonda: O DECRETO DO
PLURILINGÜISMO A DEBATE
Representantes da Mesa pola Normalización Lígüística,

Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística,

CIG-Ensino, AS-PG

20:00-21:00 Bicoca de boca en boca. Contos e historias
da tradición oral
CELSO FERNÁNDEZ SANMARTÍN

V e n r e s
9 de abril

S á b a d o
10 de abril

16:30 Entrega de material

17:00-17:30 Inauguración

17:30-19:30 Mes redonda: UXÍO NOVONEYRA.
CARME BLANCO, profesora da USC e LOÍS DIÉGUEZ,

escritor

19:30-20:00 Presentación do audiovisual elaborado pola 
AS-PG: Cartografía da Identidade. 
Uxío Novoneyra

20:00-21:00 Conferencia: Rosalía de Castro, 125 anos de
incomprensión
FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, escritor

MATRÍCULA: 
Afiliación. 7 €
Desempregadas/os: 11 €
Normal: 21 €
A inscrición das Xornadas farase a través da páxina web da 
CIG-Ensino: www.cig-ensino.com (consulta esta páxina para ver o
prazo de apertura).
Para máis información poden dirixirse aos teléfonos: 981 576 800
ou 981 278 259.
Tamén aos correos electrónicos: formacion@cig-ensino.com ou
informacion@as-pg.com
Prazas limitadas.

HOMOLOGACIÓN
Está solicitada a homologación destas Xornadas á Consellaría de
Educación por 12 horas. Para a obtención do certificado será nece-
sario acreditar unha asistencia de, cando menos, o 85% da totali-
dade da actividade.

AXUDA ECONÓMICA
Os/as participantes que desexen solicitar axuda económica terán
que facelo segundo a Orde do 19 de xaneiro de 2010 (DOG do 11
de febreiro de 2010).
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