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Curso de Actualización de Competencias Lingüísticas 

1. Obxectivos e metodoloxía 

Incrementar o uso e a calidade do galego como idioma da docencia é un dos obxectivos 

específicos do Plan de normalización lingüística da UDC no que concirne ao persoal 

docente e investigador (PDI). Para o acadarmos, é indispensable fornecer o PDI con 

recursos que lle permitan dotarse das competencias lingüísticas necesarias para se 

expresar en galego con corrección e seguranza. Entre os devanditos recursos, na 

experiencia do SNL, a formación en lingua galega revélase como unha ferramenta idónea. 

A finalidade xeral do curso que agora presentamos é que o PDI poida asentar os 

coñecementos lingüísticos de galego que xa teña adquiridos e, a través da práctica, 

conseguir unha maior seguranza lingüística. Máis polo miúdo, buscarase: 

a) lembrar e consolidar cuestións esenciais de ortografía, gramática e léxico; 

b) introducir nocións básicas que permitan construír estruturas sintácticas correctas; 

c) e adquirir a competencia e as destrezas lingüísticas necesarias para lograr unha 

comunicación áxil nunha lingua galega de calidade. 

O curso é de carácter voluntario, e desenvolverase en liña a través da plataforma Moodle, 

con exposicións teóricas e actividades prácticas organizadas en módulos. Impartirase un 

módulo cada semana, dentro da cal o PDI disporá de flexibilidade horaria para acceder 

aos contidos. Así mesmo, farase un seguimento continuado do proceso de aprendizaxe 

de cada persoa, cuxa avaliación estará baseada nas actividades obrigatorias. Por outra 

parte, estableceranse canles de comunicación coa profesora encargada de impartir o 

curso a través de foros e correos electrónicos.  

Ao final do curso realizarase unha autoavaliación en que cada persoa deberá sinalar os 

aspectos en que mellorou e cales cre que son os principais problemas que ten á hora de 

empregar o galego.  

2. Orzamento 

O financiamento desta actividade imputarase no exercicio económico 2018 e terá lugar con 

cargo á aplicación orzamentaria 0100.0107.422D.226.06 (Actividades de formación. 

Servizo de Normalización Lingüística) da UDC. 

3. Persoas destinatarias 

O Curso de Actualización de Competencias Lingüísticas está dirixido ao PDI da UDC, co 

fin de que poida mellorar o seu manexo da lingua galega como ferramenta esencial de 

traballo. 

4. Número de prazas 

O número máximo de prazas dispoñibles é de 40. 

5. Solicitudes 

As persoas interesadas presentarán a súa solicitude até o 10 de maio de 2018 a través 

da páxina web do SNL, co enderezo <www.udc.gal/snl>. 
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6. Criterios de selección 

A selección será por orde de recepción das solicitudes. Constituirase unha listaxe de 

agarda coas persoas que non atinxan unha praza.  

Caso de que for preciso, considérase a posibilidade de desdobrar o curso e, en todo caso, 

de realizar unha nova edición deste. 

7. Admisión e renuncias 

A listaxe provisional de persoas admitidas publicarase na páxina web do SNL. 

Unha vez publicada a listaxe provisional de persoas admitidas, abrirase un prazo de tres 

días para presentar reclamacións, que contará desde o mesmo día da publicación. Ao 

rematar o devandito prazo, a listaxe definitiva de persoas admitidas será publicada na 

páxina web do SNL. 

As persoas admitidas que non puideren realizar o curso deberán comunicar por escrito a 

súa renuncia ao SNL, mediante correo electrónico ao enderezo <snl@udc.gal>. En 

calquera caso, entenderase que as persoas que non accedan ao curso na plataforma 

Moodle durante os tres primeiros días do seu desenvolvemento renuncian á súa praza. As 

prazas libres serán ocupadas polas persoas da listaxe de agarda. 

8. Duración 

O curso, cunha duración de 30 horas lectivas comezará o día 21 de maio, en que as 

persoas participantes recibirán a alta como usuarias na plataforma Moodle. 

Desenvolverase ao longo de oito semanas, até o día 15 de xullo, en que finalizará. 

9. Diplomas 

Será un requisito imprescindible ler todos os contidos do curso e realizar todas as 
actividades prácticas dentro do prazo indicado para obter un dos diplomas. 

Diploma de aptitude: expediráselle ao alumnado que mostre un aproveitamento 
suficiente e teña unha avaliación positiva.  

Diploma de asistencia: expediráselles a todas as persoas que realicen o curso e non 
poidan superar este.  

10. Contidos 

Módulo I 

Bloque de ortografía: as grafías b/v, h/-, s/x 

Bloque de gramática: o xénero e o número 

Bloque de léxico: termos dubidosos do A ao B 

Módulo II 

Bloque de ortografía: a acentuación 

Bloque de gramática: o artigo, o demostrativo e o posesivo 

Bloque de léxico: termos dubidosos do B ao C 

Módulo III 

Bloque de ortografía: os grupos -bl-/-br-, -cl-/-cr-, -fl-/-fr- e -gl-/-gr- 

Bloque de gramática: o relativo, o indefinido e os numerais 

Bloque de léxico: termos dubidosos do C ao D 
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Módulo IV 

Bloque de ortografía: os grupos -cc-, -ct- e -pc- e -pt- 

Bloque de gramática: o pronome (I) 

Bloque de léxico: termos dubidosos do E ao I 

 

Módulo V 

Bloque de ortografía: as terminacións -cia/-za, -cio/-zo e o grupo culto –bs- + consoante 

Bloque de gramática: o pronome (II) 

Bloque de léxico: termos dubidosos do I ao P 

Módulo VI 

Bloque de ortografía: as terminacións -nte e -mento; -um, -us e -o 

Bloque de gramática: o verbo (I) 

Bloque de léxico: termos dubidosos do P ao S 

Módulo VII 

Bloque de ortografía: as terminacións -se, -ite, -te e -e 

Bloque de gramática: o verbo (II) 

Bloque de léxico: termos dubidosos do S ao T 

Módulo VIII 

Bloque de ortografía: as terminacións -ble/-bel e -ería/-aría; -dade/-edade/-idade e -tade  

Bloque de gramática: a preposición, o adverbio e a conxunción 

Bloque de léxico: termos dubidosos do T ao Z 

A Coruña, 2 de maio de 2018 

O secretario xeral 

 

Carlos Aymerich Cano 
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