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II Xornadas de
Normalización
Lingüística

Debate e reflexión sobre a lingua no ensino
—Videoconferencia—

Sábado, 23 de xaneiro de 2021

Mañá

10:00h-12:30h LOMLOE  e linguas de aprendizaxe 
 debate entre representantes dos grupos parlamentarios:
 PP. Sandra VÁZQUeZ doMÍnGUeZ, portavoz de normalización lingüística. 
 BNG. MercedeS QUeiXaS ZaS, portavoz de cultura e lingua.
 PSOE. noa dÍaZ VareLa, portavoz de Política Lingüística.

13:00h   Presentación das «Bases para a normalización do ensino en Galiza»

Tarde

16:00h  Temos lingua, temos dereito
 eLSa QUinTaS aLBorÉS, avogada, vicepresidenta da Mesa pola normalización   
 Lingüística e directora do observatorio de dereitos Lingüísticos.

17:00h  Galeguiza-T e Colectivo Xa: Plataformas para a normalización lingüística  
 do estudantado
 aLBerTe PoMBo, docente de lingua e literatura galega no ieS agra de raíces de cee.

18:00h  A radio como axente normalizador. Tecendo redes de colaboración
 ManoLo MaSeda, docente de música no ieS o Milladoiro.

19:00h  A Liña do galego: unha ferramenta para garantir os nosos dereitos lingüísticos
 Sara Seco riaL. Técnica da Liña do galego.
 

MATríCuLA
gratuíta, previa inscrición nas seguintes ligazóns:

https://www.cig-ensino.gal
https://www.as-pg.gal

Control de participación a efectos de recibir o certificado de asistencia homologado pola Consellería de Educación  
por 8 horas de formación permanente do profesorado:
* Haberá que aceptar as condicións de participación en canto á Lei de protección de datos.
* Será necesario que as persoas asistentes estean conectadas á sesión como mínimo un 85%  da duración da 

videoconferencia , que se fará a través da plataforma Webex.
* rematada a actividade,  cada asistente deberá cumprimentar unha enquisa de valoración.

Sistema de acceso: as persoas admitidas recibirán un correo electrónico coa información precisa para acceder á 
videoconferencia.


