
Ler em português: fica-nos perto, leva-nos longe 

 

Segundo a Lei 1/2014, do 24 de 

marzo, para o aproveitamento da 

lingua portuguesa e vínculos coa 

lusofonía, “a lingua propia de 

Galicia, polo feito de ser 

intercomprensíbel co portugués, 

outorga unha valiosa vantaxe 

competitiva á cidadanía galega en 

moitas vertentes, nomeadamente 

na cultural pero tamén na económica. Por isto debemos dotarnos de métodos formativos 

e comunicativos que nos permitan desenvolvernos con naturalidade nunha lingua que 

nos é moi próxima e nos concede unha grande proxección internacional”.  

O obradoiro vai mostrar ás persoas participantes que a lingua galega é: 

• unha entrada privilexiada para acceder ao mundo en portugués e 

• a nosa vantaxe competitiva no marco español e europeo.  

Os diferentes contidos audiovisuais levarán á audiencia a descubrir o universo lusófono 

e súa proximidade coa Galiza. A través da lectura, esencial en calquera área do 

coñecemento, mergullarán nunha experiencia nova e moi produtiva que axudará a 

superar o incómodo bloqueo que a cidadanía galega adoita ter face a textos con grafía 

en portugués. 

  

Obxectivos 

• Pór en valor a lingua da Galiza, facendo ver a súa potencialidade e 

contrarrestando os prexuízos que a infravalorizan, nomeadamente entre as 

persoas de idade avanzada e a as mais novas. 

• Tornar visíbel a oportunidade que a nosa lingua nos brinda e toda a cultura, 

literatura, música lusófona que deixa á noso alcance. 

• Acrecentar entre a mocidade unha forma de lecer económica e saudábel a través 

do fomento da lectura que desenvolve persoas críticas capaces de cuestionar e 

criar opinións sobre o mundo que as rodea.  

• Axudar ao desenvolvemento da ILP Valentin Paz Andrade na Galiza e 



nomeadamente no concello. 

• Facilitar a lectura de textos escritos coa ortografía portuguesa descubrindo 

correspondencias entre os sons do galego oral. 

 

Temporización:120 minutos 

 

Metodoloxia 

O obradoiro ten un formato de 120 minutos. 

A interacción cas persoas participantes é alta facilitando a súa participación para 

integraren os diferentes aspectos e ideas-forza da actividade.  

O número ideal é de ata 30 podéndose ampliar até 40 mais tendo presente que canto 

maior for o número de participantes a interactividade, esencia do obradoiro, perde forza. 

Os materiais usados son: presentacións en Office Impress, Internet, música e 

audiovisual sendo o peso de cada un deles distinto segundo as idades. Todos os textos 

están escritos en portugués. 

Instalacións precisas: unha sala con proxector e pantalla para poder mostrar a 

presentación e os sitios web así como un reprodutor de música ou saída de son para o 

computador. 

 A persoa responsábel polo obradoiro vaise expresar en portugués de Portugal e 

incidirá en que o galego é unha vantaxe para facilitar o entendemento mutuo, xa  que 

tal acción sería inviábel en Madrid ou Barcelona. A linguaxe será sempre inclusiva e non 

sexista, nin discriminatoria, integrando a perspectiva de xénero nos exemplos 

propostos. 

 

Prezo 

O prezo por cada obradoiro é de 200 euros (Exentos de IVE polo artigo 20.1.9 da Lei 

37/1992, de 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido). 

 

Contacto 

Graciela Lois – Tlf. 656196918 - cursos@a.gal 


