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OBXECTIVO OPERATIVO 10.1.: Fomentar e potenciar o uso da lingua 

galega no entorno escolar e promover espazos de lecer en galego. 

 

Medida 10.1.1. Programas, accións e campañas de fomento do uso do 

galego impulsados dende os equipos de dinamización da 

lingua galega durante o ano escolar. 

Descrición e obxectivos Posta en marcha de diversas iniciativas destinadas á 

dinamización lingüística no ámbito escolar, que se 

organizan ou se dirixen aos equipos de dinamización 

da lingua galega dos centros de ensino de Galicia. 

Ten como finalidade potenciar o uso da lingua galega 

no ensino como elemento integrador e garantía de 

cohesión social da mocidade galega. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

118 499 mozos e mozas na anualidade 2 014. 

116 365 mozos e mozas na anualidade 2 015. 

114 276 mozos e mozas na anualidade 2 016. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidades colaboradoras Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa. Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

Orzamento 2 014 322 600,00 € 

967 800,00 € 2 015 322 600,00 € 

2 016 322 600,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.640.0 

09.30.151A.770.1 

Indicadores Número de actuacións de dinamización lingüística 

postos en marcha. 

Número de mozos/mozas beneficiarios/as da medida. 
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Medida 10.1.2. Concurso-exposición Letras Galegas. 

Descrición e obxectivos Certame escolar dirixido ao alumnado entre 12 e 18 

anos, co gallo da celebración das Letras Galegas, no 

marco que se crean e se distribúen recursos didácticos 

(carteleria e materiais impresos e dixitais) centrados 

na figura do/a autor/a homenaxeado/a 

Ten como finalidade achegar á cidadanía a vida, obra e 

a época do/a autor/a homenaxeado/a polas Letras 

Galegas por medio dos materiais creados polos/as 

propios/as escolares. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

118 499 mozos e mozas na anualidade 2 014. 

116 365 mozos e mozas na anualidade 2 015. 

114 276 mozos e mozas na anualidade 2 016. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Orzamento 2 014 35 000,00 € 

105 000,00 € 2 015 35 000,00 € 

2 016 35 000,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.640.0 

Indicadores Número de exemplares de material impreso 

elaborados e distribuídos. 

Número de exemplares de material en formato dixital 

elaborado e distribuídos. 

Número de mozos/as participantes no concurso. 
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Medida 10.1.3. Lingua de namorar. 

Descrición e obxectivos Certame en liña de mensaxes de amor en lingua 

galega dirixido a mozos a partir dos 14 anos e 

organizado con motivo do Día das Letras Galegas e 

de Internet. 

Ten como finalidade dinamizar o uso da lingua entre a 

mocidade nas súas relacións persoais e nas tecnoloxías 

da información e da comunicación. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 500 mozos e mozas por ano. 

 

 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidade colaboradora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 3 000,00 € 

9 000,00 € 2 015 3 000,00 € 

2 016 3 000,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.640.0 

Indicadores Número de mozos/as que presentaron candidatura ao 

certame. 

 

Medida 10.1.4. Axóuxeres. 

Descrición e obxectivos Programa de dinamización lingüística destinado á 

promoción da transmisión interxeracional do idioma 

en localidades da Rede de Dinamización Lingüística. 

A finalidade é promover o uso do idioma e a súa 

transmisión xeracional en familias novas con bebés e 

garantir unha oferta de actividades lúdicas en lingua 

galega. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

2 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidade colaboradora Concellos pertencentes a Rede de Dinamización 

Lingüística da Xunta de Galicia. 

Orzamento 2 014 40 000,00 € 

120 000,00 € 2 015 40 000,00 € 

2 016 40 000,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.640.0 

Indicadores Número de actividades lúdicas realizadas. 

Número de mozos/as participantes nas actividades 

realizadas. 

 

Medida 10.1.5. FalaRedes 

Descrición e obxectivos Posta en marcha de diversas actividades para 

dinamizar a lingua galega na mocidade e nas familias 

novas con fillos, garantindo unha oferta de actividades 

de lecer en lingua galega e promovendo a creatividade 

de base en galego: 

- As pombas de Carboeiro (teatro musicado). 

- Rosalia Pequeniña (espectáculo musical). 

- A nena e o grilo nun barquiño (espectáculo 

musical-teatral). 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

50 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidades colaboradoras Concellos pertencentes á Rede de Dinamización 

Lingüística. 

Orzamento 2 014 135 000,00 € 

405 000,00 € 2 015 135 000,00 € 

2 016 135 000,00 € 
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Partida orzamentaria 09.30.151A.640.0 

Indicadores Número de representacións de cada unha das 

modalidades dos espectáculos previstas. 

Número de mozos/as asistentes a cada unha das 

modalidades dos espectáculos previstas. 

 

 

Medida 10.1.6. Actividades pertencentes á programación propia da Rede de 

Dinamización Lingüística. 

Descrición e obxectivos Posta en marcha de diferentes actividades destinadas a 

dinamizar o uso do galego na mocidade, promover 

espazos de lecer en galego, impulsar o uso do galego 

en ámbitos de interese para a mocidade e garantir 

unha oferta lúdica e formativa en galego: 

- Peter Punk (circo na rúa en verán). 

- Espello Deportivo (encontros de deportistas de 

elite co alumnado de escolas deportivas 

municipais). 

- Nadal na Rede (obradoiros, materiais e recursos 

lingüísticos para festexar as festas de Nadal en 

galego). 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

300 000 mozos e mozas por ano.. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidades colaboradoras Entidades integrantes na Rede de Dinamización 

Lingüística. 

Deputacións provinciais de Coruña, Ourense e 

Pontevedra. 

Orzamento 2 014 75 000,00 € 

225 000,00 € 2 015 75 000,00 € 

2 016 75 000,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.640.0 
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Indicadores Número de representacións do circo de verán e 

Número de mozos/as asistentes. 

Número de encontros con deportistas celebrados e 

Número de mozos/as asistentes. 

Número de obradoiros de Nadal celebrados e Número 

de mozos/as asistentes. 

Número de unidades de materiais e recursos 

lingüísticos elaborados e distribuídos entre mozos e 

mozas. 

 

Medida 10.1.7. O galego campa! 

Descrición e obxectivos Programa de dinamización lingüística destinado aos 

campamentos de verán, no marco do que se distribúen 

materiais e recursos para que o monitorado 

desenvolva actividades de promoción do uso do 

idioma e se organiza un certame dirixido á mocidade 

que participa nesta acción impulsada pola Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Ten como finalidade favorecer o desenvolvemento da 

actividade en galego no contexto dos campamentos de 

verán na Xunta de Galicia e facilitar formación e 

recursos ao monitorado para a realización de 

actividades que animen aos/ás rapaces a expresarse 

nesta lingua. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 500 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidade colaboradora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 8 000,00 € 

24 000,00 € 2 015 8 000,00 € 

2 016 8 000,00 € 
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Partida orzamentaria 09.30.151A.640.0 

Indicadores Número de unidades de material e recursos 

distribuídos entre o monitorado. 

Número de mozos/as participantes nos campamentos 

incorporados ao programa. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 10.2.: Programar accións formativas para a 

mocidade co fin de reforzar as súas competencias no idioma galego e 

consolidar a súa proxección exterior. 

Medida 10.2.1. Convocatoria de cursos preparatorios das probas de 

acreditación do CELGA.  

Descrición e obxectivos Oferta formativa en lingua galega destinada a garantir 

a competencia da mocidade e da cidadanía no idioma 

propio de Galicia, a prol da súa normalización. 

Ten como finalidade potenciar a aprendizaxe do 

idioma na sociedade en xeral e na mocidade, en 

particular. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
Localización  A Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

2 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidades colaboradora Concellos. 

Asociacións. 

Colectivos profesionais. 

Escolas de idiomas. 

Centros galegos do exterior. 

Orzamento 2 014 276 033,00 € 

828 099,00 € 2 015 276 033,00 € 

2 016 276 033,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.640.2 
Indicadores Número de cursos preparatorios celebrados. 

Número de mozos/as participantes nos cursos 

preparatorios celebrados. 
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Medida 10.2.2. Cursos de verán de lingua e cultura galegas para persoas 

estranxeiras. 

Descrición e obxectivos Oferta formativa anual pola que se programan cursos 

de lingua, literatura e cultura galegas que se 

desenvolven durante o mes de xullo. 

Ten como finalidade achegarlle á mocidade española e 

estranxeira a literatura e cultura de Galicia, reforzar e 

mellorar a súa competencia no noso idioma e 

proxectar o coñecemento e uso do idioma propio de 

Galicia no exterior. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

100 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidades colaboradoras Real Academia Galega. 

Instituto da Lingua Galega da Universidade de 

Santiago de Compostela e Universidade da Coruña. 

Orzamento 2 014 45 000,00 € 

135 000,00 € 2 015 45 000,00 € 

2 016 45 000,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.640.2 

Indicadores Número de cursos celebrados. 

Número de mozos/as estranxeiras participantes nos 

cursos. 
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Medida 10.2.3. Bolsas de formación en proxectos de investigación do 

Centro Ramón Piñeiro para a investigación en 

Humanidades dependente da Secretaria Xeral de Política 

Lingüística. 

Descrición e obxectivos Convocatoria de bolsas de formación de duración 

anual nos proxectos concretos de investigación que 

desenvolve o Centro Ramón Piñeiro para a 

investigación en Humanidades destinada a mocidade 

titulada universitaria. 

Ten como finalidade contribuír a especialización na 

formación académica, profesional ou investigadora de 

novos/as titulados universitarios e promover a 

investigación lingüística sobre o galego. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

8 mozos e mozas para a anualidade 2 014. 

9 mozos e mozas para a anualidade 2 015.  

8 mozos e mozas para a anualidade 2 016. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Orzamento 2 014 178 200,00 € 

490 050,00 € 2 015 187 110,00 € 

2 016 124 740,00 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.480.0 

09.30.151A.484.0 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios/as do programa de 

bolsas. 
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Medida 10.2.4. Prazas de profesorado de lingua galega en centros de 

estudos galegos radicados en universidades 

españolas/estranxeiras e dependentes da Secretaría Xeral 

de Política Lingüística. 

Descrición e obxectivos A Rede de Centros de Estudos Galegos da Xunta de 

Galicia conta con lectorados de lingua, literatura e 

cultura galegas no exterior de Galicia. Durante tres 

anos imparten docencia e completan a súa formación 

mozos e mozas graduados especialistas en lingua 

galega. 

Ten como finalidade proxectar no exterior o idioma e 

a cultura propias de Galicia e ampliar e consolidar o 

ensino e a investigación do galego en universidades 

que inclúan esta lingua na súa oferta académica. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

8 mozos e mozas para a anualidade 2 014 

6 mozos e mozas para a anualidade 2 015 

13 mozos e mozas para a anualidade 2 016 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Lingüística. Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Entidades colaboradoras Universidades de España e do estranxeiro adscritas á 

Rede Galega de Estudos Galegos da Xunta de Galicia. 

Orzamento 2 014 78 710,40 € 

224 325,14 € 2 015 78 710,90 € 

2 016 66 903,84 € 

Partida orzamentaria 09.30.151A.480.2 

09.30151A.484.0 

Indicadores Número de mozos/as participantes no programa. 

 

 

 

 

 


