
Cándo?:  
Cinco sesións de dúas horas de duración,  
de 17 a 19 horas, os días 6, 13, 20 e 27 de fe-
breiro, e 5 de marzo de 2020. 

Ónde?:  
Aula 2.1 do Edificio de Apoio ao Estudo 
do Campus de Esteiro (Ferrol) 

 

Prezos:  
Alumnos/as da Universidade Sénior 
(matriculados no curso 2019/2020): 20 € 

Público en xeral: 30 € 

Prazas limitadas, por orde de inscrición 

 

Inscrición: Inscrición do 20 ao 30 de 
xaneiro 

Mais Información e Inscricións: 

Universidade Sénior - Ferrol 
Edificio de Apoio ao Estudo 
Campus de Esteiro 
Tlf. 881013631 
Email: secretaria.senior.ferrol@udc.es  



A Universidade Sénior organiza no 
seu Campus de Ferrol un Seminario de 
"Lingua e Literatura Galega" que será 
impartido polo profesor da Universidade 
da Coruña, Xoán López Viñas. 
 
Este Seminario abordará o estudo da 
xénese, da historia externa, da evolución 
e da situación actual da lingua e da 
literatura galegas, para alén das 
principais características da estrutura 
interna actual do galego.  
 
As sesión do Seminario constarán dunha 
primeira parte expositiva baseada na 
lección maxistral e doutra parte 
consistente na realización de exercicios 
prácticos, comentario de textos e 
resolución de dúbidas. 
 
Os obxectivos  son os seguintes: 
1. Coñecer a orixe e a evolución social da 

l ingua e da l iteratura galega a través 
do tempo.  

2. Analizar a súa situación na 
actualidade.  

3. Estudar os principais trazos da l ingua 
actual nos seus diferentes planos.  

4. Resolver as dúbidas máis importantes 
sobre os seus usos prácticos.  

CONTIDOS 
 
 
1.A orixe da lingua galega. 

Normalidade lingüística e 
esplendor literario na Idade Media. 
As cantigas.  

2.A decadencia da lingua e da 
literatura galegas: os Séculos 
Escuros. O inicio do conflito 
lingüístico.  

3.Século XIX. O Rexurdimento 
lingüístico e literario da lingua 
galega. Rosalía, Curros e Pondal.  

4.Século XX. O segundo 
Renacemento da lingua e da 
literatura galegas: Irmandades da 
Fala e Grupo Nós. A posguerra: 
silencio interior e exilio.  

5.A lingua galega na actualidade: 
cuestións normativas e calidade 
lingüística. Ortografía, Fonética, 
Morfoloxía, Sintaxe e Léxico.  


