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1 Análise/avaliación do organismo ou institución en que
se encontra o SNL/SL
A actuación dun servicio lingüístico no seo
dunha organización complexa de ningún xeito
pode ser illada do resto do centro, nin debe formularse a realización de accións improvisadas;
senón que, inda que só sexa por prestixiar
minimamente a tarefa que se propón facer, ten
que actuar canto máis organizadamente mellor,
e por iso lle cómpre coñecer cáles son as posibilidades de actuación que o centro lle propón.
(Mª Teresa Cabré, 1990:15)

Todo SNL/SL que se integra nunha organización, ben sexa un ente público ben
privado, debe posuír un coñecemento completo do funcionamento da institución
en que traballa e da posición que ocupa o servicio dentro do organigrama para
delimitar o seu campo de actuación e a súa área de influencia (canto máis alta
sexa a súa situación dentro do organigrama maior será o seu campo de traballo e
maior será tamén a súa influencia). Así mesmo, debe dilucidar cál é a importancia
e o rol que xoga cada un dos sectores que compoñen o organigrama e é obrigado
que coñeza a xerarquía de responsabilidades que se establecen dentro del.
Á parte deste coñecemento básico e fundamental para definir o ámbito de acción
do SNL/SL no desenvolvemento dos seus labores, temos que ter en conta outra
serie de factores que van rexer ou coutar, en certo modo, o desenvolvemento
normal do noso traballo, polo que o SNL/SL debe estar ao tanto da:
•

temporalidade do servicio: a vida do SNL/SL dentro dun organismo
decidirá a selección dos obxectivos normalizadores e, polo tanto, as liñas
de actuación para acadalos;

•

política xeral e da política lingüística da organización: determinará a
capacidade de actuación do SNL/SL e influirá sobre as accións que este
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leve a cabo. A vontade de colaboración do equipo de goberno co servicio
lingüístico na posta en marcha actuacións normalizadoras é fundamental
para que as medidas que tome o SNL/SL posúan o aval necesario para
penetrar de xeito vertical na entidade;
•

recursos económicos da institución: os investimentos da entidade en
materia de planificación lingüística ampliarán ou reducirán os recursos
necesarios do SNL/SL;

•

información sociolingüística da organización: os usos, as competencias e,
fundamentalmente, as actitudes cara á lingua galega dunha entidade
concreta condicionarán o xeito de actuar do SNL/SL dentro desa
microsociedade;

•

percepción e opinión que os membros da organización teñen do SNL/SL:
coñecer e avaliar qué pensan do(s) servicio(s) que presta o SNL/SL
axudará a comprender algunhas das actitudes, ben sectoriais ben
individuais, coas que se poden encontrar os/as técnicos/-as de
normalización.

Se temos, pois, en conta este tipo de información a selección de obxectivos que
permita planificar unha serie de liñas de actuación nun programa estratéxico de
intervención normalizadora (tanto na extensión do uso lingüístico coma na mellora
da calidade e da formación lingüística do persoal da organización), seleccionando
obxectivos, asignando e xestionando recursos, facendo seguimentos e avaliacións
das medidas tomadas para acadar eses obxectivos, etc. Unicamente deste xeito, é
dicir, cunha intervención consciente e organizada, poderemos tentar transformar o
marco social sobre o que temos que actuar.
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1.1 Usos, actitudes, competencias...: coñecer para transformar
(qué e cómo)
Un servicio lingüístico terá que programar actuacións de normalización lingüística
(distintas) segundo o contexto sociolingüístico en que actúe; por iso, unha vez que
temos delimitado o campo de acción do SNL/SL é imprescindible obter datos que
dean boa conta da realidade sociolingüística da institución. Estes datos obtéñense
mediante estudios de campo elaborados por especialistas: enquisas, grupos de
discusión, etc., dos que obtemos información pertinente sobre a situación da
lingua dentro da microsociedade que conforma a institución. Evidentemente, non
todos os SNL/SL teñen a capacidade e o tempo para facer unha análise a fondo,
pero sempre é recomendable obter datos, como mínimo, a través de pequenos
cuestionarios elaborados polo propio responsable do SNL/SL.
Estes datos serán para o SNL/SL coma unha radiografía para detectar as
necesidades concretas da entidade e, a partir de aquí, priorizar as liñas de
actuación concretas en materia de extensión de uso do galego dentro do
organismo. Igualmente, permitirán o establecemento de perfís lingüísticos para
atender adecuadamente ás necesidades formativas dos seus traballadores, coa
finalidade de incrementar a calidade dos servicios que a institución lle presta á
sociedade.
A análise sociolingüística da entidade permítenos interpretar cáles van ser os
principais atrancos con que nos atopemos á hora de desempeñar o noso traballo
(unhas actitudes negativas cara ao idioma ou unhas competencias escritas moi
baixas, por exemplo), e tamén cos factores que nos sexan favorables (un dominio
oral de galego moi alto, boa predisposición para a asistencia a cursos, etc.).
Ademais do coñecemento da situación interna do organismo para o que
prestamos os nosos servicios, é de carácter obrigado que nos labores de
asesoramento se teñan tamén moi en conta os datos sobre a realidade
sociolingüística da sociedade en que a institución presta os seus servicios (sempre
que nos refiramos a institucións públicas): do Mapa sociolingüístico de Galicia de
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1995, do Censo de 1991, doutras entidades que teñan estudios semellantes, e
mesmo doutro tipo de estudios que poidan proporcionar información relevante
para efectuar o traballo co máximo coñecemento posible.
A partir destes datos deberemos deseñar os obxectivos xerais do servicio,
establecer as medidas, seleccionar os obxectivos e deseñar as principais liñas de
actuación sobre os problemas detectados: sobre aqueles sectores máis
desgaleguizados, aqueles que consideremos estratéxicos pola súa posición no
organigrama ou polo seu efecto dinamizador dentro da organización.
Daquela, os labores de asesoramento que se realicen nun SNL/SL deberán ter
moi en conta estes datos, posto que deles poderemos establecer un programa
estratéxico de actuación para os labores de asesoramento lingüístico e, xa que
logo, un plan para a mellora da calidade e da formación do persoal da entidade.
Para o desenvolvemento desta tarefa sería de especial axuda o establecemento
dos perfís lingüísticos máis adecuados para a organización, pois facilitaría o
traballo á hora de tomar medidas: que garantan os modelos lingüísticos
adecuados; que incidan na extensión dos coñecementos lingüísticos; que
potencien o uso da lingua; etc.; e facilitan o seguimento dos diferentes sectores ou
individuos e, así mesmo, a avaliación e o control das medidas que se tomaron
para acadar determinados obxectivos.
Rematamos este epígrafe incidindo no enunciado do título: «coñecer para
transformar (qué e cómo)»; pois cambiar o funcionamento dunha organización
implica cambiar o funcionamento dos sectores e das persoas que traballan nela, e
isto supón coñecer a situación a fondo para establecer o noso plan estratéxico de
intervención: ben xeral, do SNL/SL, ben sectorial, das áreas ou labores que dentro
del se realicen.
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1.2 Perfil dos emisores de textos
Para comezar a deseñar un plan de actuación dentro da organización é dunha
grande importancia ter en conta as necesidades lingüísticas particulares de cada
posto de traballo. O deseño dos perfís lingüísticos da institución permitiralle ao
SNL/SL, por un lado, identificar cáles son os problemas cos que en teoría debería
traballar, cáles son os que en realidade se atopa, e cáles son as liñas de traballo
prioritarias para a consecución de pequenos obxectivos normalizadores; por outro
lado, será moi útil dentro da organización á hora de seleccionar persoal para cubrir
prazas vacantes.
Esta información haberá que tela en conta para realizar e avaliar todos os labores
dun SNL/SL. Os labores de asesoramento permitirannos saber cál é a formación
que debería ter o persoal, o grao de intensidade das revisións lingüísticas, o
esforzo que debemos primar no desenvolvemento das diferentes tarefas do
SNL/SL e, así, rendibilizar os recursos que se destinan ás accións de
normalización.
Os perfís lingüísticos que presentamos abaixo son unha adaptación dos que
preparou para Cataluña a Direcció Geral de Política Lingüística da Generalitat.
Neles preséntase un modelo a partir do que podemos definir os perfís lingüísticos
dunha organización, atendendo á necesidade de coñecementos lingüísticos do
persoal, a través do nivel de esixencia de cada posto de traballo.
O noso criterio pretende adecuar ao máximo a formación do persoal ás esixencias
da tarefa que realiza e, en boa parte dos casos, non hai correspondencia do nivel
entre a actividade laboral que se fai falando e a que se fai escribindo, polo que os
coñecementos poden ser gradualmente diferentes nunha ou noutra tarefa.
Potenciar as accións encamiñadas cara á formación lingüística do cadro de
persoal terá unha importancia vital para conseguir avances na súa normalización
lingüística, pola incidencia que a formación dos traballadores ten nas relacións da
organización cara ao exterior, tanto oralmente coma por escrito. A atención ao/á
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usuario/-a dun xeito correcto representa ofrecer unha imaxe de eficacia e calidade
que se valora positivamente.
Na seguinte táboa presentamos, nun nivel moi xeral, unha serie de perfís
lingüísticos estándar baseados nas competencias escritas e orais en galego.
Partimos dos niveis Pre-inicial (P): coñecementos moi básicos de galego; Inicial
(I); Elemental (E); e Avanzado (A): coñecementos altos de lingua e, incluso, de
cultura galega.
Outro baremo para a elaboración dos perfís é o grao de coñecementos de galego
para a expresión oral e para a expresión escrita, ademais do grao de comprensión
escrita e oral. A etiqueta coa que denominamos o perfil ten as seguintes
informacións:
•

O grao de coñecemento global da normativa, indicado coas letras iniciais.

•

O dominio necesario de habilidade para a escrita, indicado coa primeira
cifra.

•

O dominio necesario de habilidade para falar, indicado coa segunda cifra.
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Táboa 1. Perfís lingüísticos estándar1

CO

CL

EO

EE

P (1)

I (2)

E (3)

Comunicacións non
especializadas e
respectivas ao posto de
traballo:
•
Instruccións sinxelas
en soporte escrito
(esquemas, notas,
etc.).
•
Mensaxes telefónicas
simples.
•
Solicitudes de
información puntuais.
Textos breves de
información precisa e clara
relacionada co posto de
traballo:
•
Listaxes de palabras.
•
Instruccións baixo a
forma de explicacións
limitadas con soporte
de esquemas, gráficos
ou manual de
instruccións.
•
Notas internas.
•
Albarás, facturas,
recibos.
Comunicacións no interior
ou no exterior da empresa
ou a organización con
vocabulario básico e propio
do lugar de traballo:
•
Mensaxes telefónicas
simples.
•
Saúdos e instruccións
breves e sinxelas.
•
Información puntual
de primeira atención.

Comunicacións específicas
relacionadas co lugar de traballo:
•
Instruccións completas.
•
Seguimento de discusión no
transcurso de reunións de
traballo sobre temas
coñecidos.

Comunicacións sobre temas habituais, temas específicos ou
complexos, desenvolvemento de proxectos:
•
Seguimento satisfactorio de reunións de traballo sobre o
desenvolvemento de proxectos, temas específicos ou
complexos.
•
Atención personalizada de clientes, usuarios/-as, etc.

Textos básicos relacionados coa
tarefa:
•
Instruccións complexas que
esixan certa iniciativa
persoal.
•
Prospectos, catálogos...
•
Cartas sobre aspectos
xerais relacionados coa
tarefa.

Textos de carácter xeral ou sobre temas específicos relacionados co
posto de traballo:
•
Informes.
•
Cartas.
•
Artigos ou referencias técnicas relacionadas coa tarefa.
•
Bases e instruccións.

Comunicacións ao interior ou ao
exterior da organización:
•
Intercambios de información
sobre temas habituais
relacionados co posto de
traballo.
•
Diálogos e discusións con
outros servicios sobre
aspectos prácticos.
•
Ordes, encargos, peticións,
xustificacións, explicacións,
etc.

Comunicacións de longa
extensión de difusión interna ou
externa con certo grao de
improvisación:
•
Asesoramento.
•
Participación en reunións de
ámbito laboral.
•
Intervencións expositivas
relacionadas coa tarefa.
•
Explicacións coa finalidade
de instruír.

Comunicacións de ampla difusión
sobre asuntos profesionais:
•
Discursos.
•
Conferencias.
•
Reunións de dirección con
exposicións argumentativas.
•
Programas radiofónicos ou
televisivos (presentacións,
informativos, entrevistas).

Non produce ningún tipo de
texto escrito.

Textos breves de difusión interna
e textos de difusión externa sen
responsabilidade final sobre a
corrección do texto:
•
Notas breves para pasar
unha mensaxe recibida por
teléfono.
•
Avisos sobre unha
información xeral de
carácter práctico.
•
Impresos.
•
Circulares e cartas.
I (22)

Textos de difusión externa ou
interna con capacidade dunha
certa improvisación e con
responsabilidade sobre a
corrección do texto:
•
Resumos.
•
Informes breves, memorias.
•
Cartas.

Textos de carácter técnico e
textos de ampla difusión:
•
Comunicacións, relatorios
destinados ao interior ou ao
exterior da organización coa
finalidade de interpretar
feitos, datos, e de
argumentar opinións ou
decisións.
•
Textos propios da prensa
(editoriais, artigos, noticias).
•
Informes e proxectos.
A (44)

P (11)

1

E (33)

A (4)

P: preinicial, I: inicial, E: elemental e A: avanzado.

10

Os labores de asesoramento nun SNL/SL

Novas propostas de traballo

Esta información funcionará de mapa das necesidades lingüísticas e permitiranos
deseñar a formación necesaria para cada posto de traballo, como xa se dixo, co
obxectivo de establecer unha certa frecuencia na producción de textos que xere a
autonomía suficiente que o persoal da organización precisa, polo seu perfil, para
poder producilos, especialmente desde a perspectiva da responsabilidade da
corrección lingüística.
Con isto, a área ou os labores de asesoramento son unha ferramenta de
avaliación importante para o SNL/SL, pois serve como instrumento para avaliar os
coñecementos das persoas, tanto das que ocupan prazas de traballo coma das
que hai que seleccionar para que ocupen novas prazas. A área de asesoramento
permitirá coñecer en qué estado da formación se atopa o traballador en relación
cos programas e, polo tanto, pódense organizar grupos de aprendizaxe con
persoas de necesidades semellantes.
O obxectivo é sempre a máxima autonomía do traballador ao mínimo custo do
SNL/SL, polo que este sistema permitiría a sistematización do traballo, un mellor
aproveitamento dos recursos nos labores de asesoramento e unha avaliación
constante que camiñe cara á extensión e mellora dos usos lingüísticos do persoal.
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Táboa 2. Relación dos perfís lingüísticos estándar

CO
CL
EO
EE

P I
X
X
0
P I

E A
CO
CL
EO
EE
E A

I11

CO
CL
EO
EE

E22
P I
X
X
P I

E A

E A

I10
P I

E A

P I E A
CO
X
CL
X
EO X
EE
X
P I E A

P I

E A

CO
CL
EO
EE
E23

P I
CO
CL
EO
EE
P I

E A
X
X
X
X
E A

P I
CO
CL
EO
EE

P I E A
X
X
X
X
P I E A

E A
X
X

X
P I

P32

P I
CO
CL
EO
EE
P I

E A
X
X
X
X
E A

A44

P33

E21

CO
CL
EO
EE
I12

P I E A
X
X
X
X
P I E A

X
E A

P I
CO
CL
EO
EE
P I

E A
X
X
X
X
E A

A43
P I
CO
CL
EO
EE
P I

E A
X
X
X
X
E A

A34

Estes cadros indican as diferencias de gradación entre os perfís estándar.
Sempre deberán ser considerados como xerais e orientativos para poder
deseñar uns perfís que se apliquen e adapten á situación sociolingüística
concreta de cada SNL/SL. Evidentemente, existen moitos factores que poden
impedir partir dunha análise deste tipo: a vida do SNL/SL dentro da
organización, o ámbito de influencia, a capacidade para poder asumir este tipo
de traballo nun prazo razoable de tempo, etc. Por poñer un exemplo: se un
concello decide manter un SNL/SL durante un período de tempo de seis
meses, non se poderá investir tempo na realización dos perfís lingüísticos da
institución e haberá que solucionar primeiro outras carencias.

12

Os labores de asesoramento nun SNL/SL

Novas propostas de traballo

2 Recursos bibliográficos
Para os labores de asesoramento nun SL/SNL temos que dispor dunha serie
de materiais básicos que son imprescindibles e que nos van facilitar o traballo.
Neste apartado concreto só queremos facer referencia a tres cuestións que
consideramos de interese, e que son algúns comentarios sobre o uso de
diccionarios de lingua xeral, uns criterios para o uso da toponimia e cuestións
de organización para os recursos electrónicos en liña.
De todos os xeitos, achegamos como anexo unha listaxe cos recursos
bibliográficos (en papel ou electrónicos) necesarios para o asesoramento nun
SL/SNL. Para iso dividimos a clasificación deste en dous grandes apartados:
recursos para o asesoramento e recursos sobre o asesoramento. No primeiro
dos apartados facemos referencia ás obras de consulta máis directa e puntual,
isto é, ás normas ortográficas e morfolóxicas, a gramáticas, libros de estilo e
criterios lingüísticos, diccionarios, vocabularios, fontes de termos, etc. No
segundo dos apartados citamos obras, artigos e revistas onde se trata o tema
do asesoramento lingüístico e que cómpre consultar, tanto para o coñecemento
de cuestións relacionadas coas tarefas de corrección e traducción como para a
mellora da xestión destas.

2.1 Sobre a autoridade dos diccionarios
Á hora de usar os diccionarios para escollas léxicas debemos ter en conta que
lles debemos dar prioridade ás fontes dotadas de autoridade normativa ou
avaladas por organismos oficiais para tal materia. Agora mesmo, as únicas
obras de léxico xeral que cumpren con estes requisitos son o VOLG e o
Diccionario da Real Academia Galega. O inconveniente destas é que a primeira
é só un vocabulario e que polo tanto as palabras non van acompañadas de
definicións, ademais de que a súa versión provisional impresa (1989) xa sufriu
múltiples modificacións, polo que cómpre dispor dunha versión actualizada en
formato electrónico. O inconveniente da segunda é que só conta cunhas
25.000 entradas.
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Despois das fontes dotadas de autoridade normativa debemos acudir ás que
pretenden seguir a estas, sobre todo ao Gran diccionario Xerais da lingua,
aínda que tamén cómpre ter en conta outros como o Diccionario Cumio da
lingua galega.

2.2 Sobre a toponimia
Para a toponimia galega os únicos materiais que debemos ter en conta son os
Nomenclátor da Xunta de Galicia, xa que os topónimos que neles se dan son
os únicos oficiais <http://www.xunta.es/nomenclator/index.htm>.
Sobre a toponimia non galega non hai moito feito e nin sequera existen uns
criterios claros formalmente establecidos, pero o que si hai son obras que están
avaladas pola RAG ou por organismos oficiais, polo que son a estas ás que lles
debemos dar preferencia, aínda que unhas non sigan os mesmos criterios que
as outras. Tendo en conta isto, xerarquizaremos as obras dispoñibles do
seguinte xeito:
1. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. A. (dir.) (1996): Atlas de Galicia e de España,
Anaya, Madrid (por estar avalado pola RAG. Esgotado).
2. FERNÁNDEZ SALGADO, B. (1994): Os xentilicios e os topónimos do mundo,
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (por estar publicado pola
Xunta de Galicia. Esgotado).
3. FERNÁNDEZ SALGADO, B. (dir.) (2001): Manual de estilo de O Correo
Galego, Editorial Compostela, Santiago de Compostela (por ser do
mesmo autor que Os xentilicios e os topónimos do mundo e pola súa
difusión).
4. Demais obras que se citan no anexo e incluso topónimos que poden
aparecer en definicións de xentilicios dos diccionarios normativos.

2.3 Sobre a organización dos recursos electrónicos en liña
No anexo que achegamos coa listaxe de recursos bibliográficos hai un bo
número deles que están na rede, sobre todo diccionarios monolingües noutras
linguas, vocabularios terminolóxicos e fontes de termos, ademais, claro está,
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doutros como buscadores, roldas de distribución, etc. Todos estes recursos son
moi válidos para o asesoramento, rápidos, cómodos e económicos.
Para facilitar o traballo o que recomendamos é agregar todas as ligazóns dos
materiais de interese no menú ‘Favoritos’ ou ‘Marcadores’ do noso navegador,
organizándoos por temas, materias ou tipos de recurso, o que facilita e fai
moito máis rápido o acceso a eles.

15

Os labores de asesoramento nun SNL/SL

Novas propostas de traballo

3 OBXECTIVOS DO ASESORAMENTO NUN SL/SNL
[nun SNL] o traballo de asesoramento nunca
debe considerarse como un fin en si mesmo,
pois nel a razón última das iniciativas neste
campo non é tanto asegurar sen máis a
calidade lingüística das comunicacións
dunha entidade calquera como contribuír a
través dese aseguramento a fomentar e
potenciar o proceso de cambio lingüístico
nesa organización.
(Xusto Rodríguez Río, 2002:205-206)

Para falarmos dos obxectivos xerais dun servicio lingüístico e dun servicio de
normalización lingüística debemos partir das diferencias establecidas desde o
mesmo nome do centro.
No caso dun servicio lingüístico (con denominación diversas que van, nos
centros que temos hoxe activos, desde «gabinete lingüístico» ata «servicio de
traducción») o obxectivo fundamental é a mellora da calidade lingüística da
documentación xerada. Polo tanto nestes casos enténdese que o máis
importante é ter «bo galego», e isto maiormente, se non en exclusiva, no
referido á lingua escrita. Quizais poderiamos tamén engadirlle a isto, sempre
secundariamente, cuestións de mellora visual dos textos, de fixacións de
modelos de documentos, ou mesmo a pretensión de desenvolver unha
corrección formativa que, sen dúbida, sempre redundarían nunha optimización
do traballo.
En calquera caso, nun SL a cuestión dos obxectivos parece máis complexa
desde o momento en que de partida enténdese que se trata dun centro creado
para intervir en exclusiva sobre o corpus. Claro que nos podemos preguntar
pola rendibilidade disto no caso de traballarmos cun idioma cunha situación
sociolingüística tan delicada como a que vive hoxe o galego, cun asentamento
do estándar tan deficiente. Mesmo podemos pensar na posible desmotivación
laboral a que pode levar unha certa rutina consistente en corrixir
reiteradamente os mesmos erros ao longo dos anos, e se isto non chega a
contribuír a unha certa ritualización estática dunha lingua escrita con coidado
(porque foi impecablemente revisada) pero non usada. De calquera maneira,
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aquí xa entrariamos no ámbito das decisións políticas, e isto non sería
competencia da parte técnica.
Pero se nos centramos no caso dun SNL (que é o que nos vai resultar máis
rendible dado que é a denominación da inmensa maioría dos centros
existentes hoxe en Galicia) as cousas mudan significativamente, dado que
neste tipo de centros o obxectivo último e fundamental é a extensión do uso do
galego no seu campo de acción. Isto é, a prioridade dunha área de
asesoramento nun SNL debe ser, mediante o garantía da calidade lingüística
(entre outras), fomentar e potenciar o proceso de cambio lingüístico na
organización en que se insira. Sendo así, sería preciso entender o
asesoramento non como un fin en si mesmo senón como un medio para acadar
ese obxectivo.
Debemos ter en conta (aínda que intuitivamente, por non contarmos con datos
globais ao respecto) que o traballo en asesoramento consome unha parte
importante dos esforzos do persoal que traballa en servicios lingüísticos, cando
non −especialmente se se trata de servicios cun asentamento deficiente ou
irregular e cunha actividade non continuada− a totalidade da actividade
desenvolvida. Isto supón normalmente un atranco para o desenvolvemento
esperable das áreas de dinamización e formación, nas cales non é infrecuente
que se adíen iniciativas seguramente máis rendibles a medio prazo, pero que
inevitablemente son percibidas como menos urxentes no día a día.
Sen embargo, o asesoramento, en si mesmo, ten unha rendibilidade limitada
para a extensión do uso dunha lingua minorizada, por distintos condicionantes
inherentes ao tipo de labor que se realiza nesta área. Recollemos mesmo a
idea de que, en determinadas situacións pode ter repercusións contrarias, ou
polo menos crear «terreo queimado» para avanzar na dirección que se
pretende. Pensamos en casos en que o status do/-a técnico/-a (e
consecuentemente do servicio) se vexa cuestionado pola falta de apoio político
e asemade porque sexa conceptualizado polos seus compañeiros e
compañeiras de traballo e usuarios/-as como esa especie de «policía lingüístico
que sempre me anda corrixindo o que escribo».
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Chocamos aquí con cuestións de susceptibilidade persoal (e a lingua,
particularmente a expresión escrita, está especialmente marcada nesta
cuestión) e tamén, obviamente, de orgullo profesional, temas ben delicados. E
isto podemos atribuílo á deficiente xestión do traballo, ao desleixo en cuestión
de mercadotecnia e habilidade negociadora e dinamizadora, á falta de apoio
político, mais seguramente tamén, nunha especie de círculo vicioso, a asumir o
asesoramento como fin en si mesmo (algo xeralmente condicionado pola
formación dos/-as técnicos/-as, maioritariamente filólogos/-as) e pola tendencia
a sacralizar a intervención normativizadora como razón última e mesmo única.
Se temos en conta todo isto, entendemos que vai ser rendible investir esforzo
en buscar novos procedementos para desenvolver os labores de asesoramento
nun SL/SNL que nos permitan camiñar cara a ese obxectivo. E para isto
cremos que se debería tratar de:

Reducir a porcentaxe de horas de traballo dedicadas a este labor. Isto
sempre sen que a calidade da documentación emitida pola
organización se vexa significativamente afectada.
Tratar de aumentar a rendibilidade, utilidade e incidencia do labor de
asesoramento. Isto é, procurar que menos sexa máis, que se reduza o
tempo investido e que este sexa máis rendible. E para este fin
deberíase tratar de planificar o traballo a medio e a longo prazo, de
establecer un procedemento organizativo que, aínda que de partida
nos poida parecer algo secundario (nalgúns casos é difícil non tender
a pensar que deberiamos estalo investindo en corrixir, o máis axiña
posible, eses documentos dunha calidade lingüística tan deficiente
que está emitindo a entidade en que traballamos), co tempo imos
descubrir como especialmente rendibles. En realidade estamos
convencidos de que estas pretensións non difiren moito das adoito
formuladas para niveis xerárquicos de intervención e de decisión
superiores:

planificación,

organización,

control

de

calidade,

repartimento racional dos recursos, avaliación dos procesos, etc.
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Entrando xa nun maior nivel de concreción, presentamos a seguir
desagregadas algunhas das cuestións que sería preciso atender para acadar
os obxectivos citados.

3.1 Garantir a calidade lingüística da documentación
Incluímos este punto en calidade de idea que debe rexer todo o que se
desenvolve posteriormente, e facémolo así coa intención de que non se perda
de vista que as medidas propostas, desde a máis xeral á máis concreta, van
encamiñadas a garantir a calidade lingüística dos documentos emitidos pola
organización en que traballemos.
Tamén polo feito de que nun SL este sería, como xa dixemos, o obxectivo
fundamental no desenvolvemento do noso labor.
As cuestións que imos tratar nos seguintes puntos están pensadas
fundamentalmente para o labor dun SNL, e aínda que pode haber propostas
interesantes tamén para o traballo dun SL, non serían seguramente cuestión
que se debesen abordar prioritariamente, nin sequera, nalgúns casos, a súa
aplicación sería pertinente.

3.2 Reducir o número de documentos revisados
Para abordar esta tarefa entendemos que sería rendible aplicar algunhas das
seguintes medidas:
Intentar que o número de traduccións vaia descendendo gradualmente
e que se incrementen as correccións de textos.
Establecer unha clasificación dos documentos que poden chegar ao
servicio (actas, cartas, edictos, futuras publicacións, páxinas web, etc.)
agrupándoas segundo un índice que teña en conta factores como
repercusión, permanencia, reiteración, difusión, etc.
Determinar distintos niveis de intensidade no labor de asesoramento
en función do índice en que se sitúe segundo o punto anterior.
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Elaborar modelos para os documentos que a organización produza
con máis frecuencia (actas, edictos, anuncios, etc.).
Facer un seguimento da orixe da documentación e da súa difusión
final para conseguir melloras progresivas na calidade dos textos que
xere un mesmo departamento ou área para comprobar que o tempo
investido tivo a súa plasmación no documento que chega ao público.
En entidades que non teñan un número de traballadores moi grande
poderíase mesmo pensar en deseñar un programa de asesoramento
personalizado, que posibilitase unha mellora da calidade da lingua
empregada polas persoas que redactan textos e unha dependencia
menor do labor de corrección.

3.3 Revisar máis documentos no mesmo tempo
Aproveitar as ferramentas informáticas existentes (memorias de traducción,
correctores, traductores, etc.) ou deseñar algunhas básicas (macros, por
exemplo) para automatizar o máis posible todas aquelas funcións que o
posibiliten.
Esta parte verase algo máis polo miúdo no apartado 4 ao falarmos máis
concretamente da xestión do traballo, e tamén no bloque práctico deste curso
dedicado ao emprego de ferramentas informáticas para o asesoramento.

3.4 Encher

de

valor

o

tempo

dedicado

a

labores

de

asesoramento
O valor engadido fundamental dunha corrección quizais sexa a potencialidade
formativa para a persoa á que se lle revisa o documento, algo que redundaría
na xa citada maior autonomía lingüística do cadro de persoal da entidade en
que se insira o servicio. Para acadar este obxectivo deberiamos ter en conta
cuestións como as que a seguir se citan:
Aplicación de estratexias de corrección que contribúan á formación.
Veremos no apartado 4, dedicado á aplicación práctica de todos estes
obxectivos, ferramentas como o control de cambios ou a opción
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avanzada de Word de inserir comentarios. En todo caso adiantamos xa
que aquí vai ser importante a nosa «cautela» correctora, as decisións
que tomemos sobre qué e cándo corrixir algo.
A responsabilidade do autor respecto ao seu documento. En todo
momento debemos ter presente, e facer que así o entendan os/as
usuarios/-as do servicio, que a responsabilidade última das virtudes e
defectos do texto do documento é do autor.
Grao de intervención do corrector nos documentos. Aquí destacamos a
importancia de facerlle ver ao autor do texto a diferencia entre
correccións e suxestións e tamén a gradación das diferentes
incorreccións que o documento poida ter.
Plasmación destas cuestións –de carácter máis ou menos teórico– en
documentos concretos tanto de uso interno do servicio como para a súa
difusión para os/as usuarios/as que, como diciamos, deben entender
que eles/-as teñen a derradeira palabra sobre os seus textos.
Reutilización posterior do material revisado. Seríanos útil no caso de
actividades formativas xenéricas ou mesmo máis específicas (caso dos
programas de asesoramento personalizado de que falabamos) e tamén
para a elaboración de informes sobre a evolución lingüística dunha
determinada área da organización ou dun/ha determinado/-a usuario/-a.
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4 A XESTIÓN DO TRABALLO NUN SL/SNL
Neste apartado imos tratar de levar ao terreo práctico os obxectivos que fomos
vendo no punto 3, todos eles encamiñados a optimizar o labor de
asesoramento lingüístico, tratando de establecer procedementos na xestión do
traballo que poidan ser de utilidade en calquera servicio lingüístico. Non
perdemos de vista a complexidade de establecer denominadores comúns para
todos os servicios, dadas as diferencias existentes tanto no plano teórico coma
no traballo diario, entre todos eles. Tratamos, en calquera caso, de atender
aqueles procedementos máis xerais e polo tanto tamén máis susceptibles de
teren rendibilidade práctica.
En calquera caso, e con vontade de maior concreción, podemos pensar nun
modelo tomando as características do centro maioritario que temos hoxe en
Galicia; isto é, un servicio que se denomina «servicio de normalización
lingüística», que se insire na Administración local (nun concello) e que conta
unicamente cun/-nha técnico/-a para afrontar todo o abano de funcións que
debe realizar.
Desenvolvemos a seguir un modelo posible de xestión do traballo desde que
este chega a nós ata que volve ás mans do autor:

a) avaliación inicial
Nesta fase sería o momento de elaborarmos unha ficha inicial con información
tanto puramente administrativa como avaliativa sobre o documento. Nela
deberiamos facer constar datos como data de chegada, remate e entrega,
procedencia, autor, título, extensión; isto é, os datos máis habituais que nos
permitan organizalo e tamén recuperalo. Mais tamén sería rendible incluír,
quizais

nun

campo

«avaliación»

algunha

información

relativa

máis

estrictamente á xestión do desenvolvemento da corrección ou da traducción
que nos facilitase o traballo a posteriori. Pensamos en, tomando, segundo o
volume de que se trate, tres páxinas ao chou, intentar facer unha avaliación
temporal así como da complexidade da tarefa (detección de problemas
terminolóxicos, por exemplo). Tamén podería ser rendible facer constar xa aquí
un índice de prioridade estratéxica do texto.
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MODELO DE FICHA
datos administrativos
título
procedencia
autor
extensión
data de chegada
data de inicio
data de remate
data de entrega
datos avaliativos
previsión temporal
grao de complexidade
índice de prioridade

Propoñemos tamén un modelo para establecer un índice de prioridade
estratéxica do documento, empregando unha escala do un ao catro combinada
cos criterios antes citados.
•

Repercusión: se o vai ver moita ou pouca xente.

•

Permanencia: tempo en que vai estar exposto ao público.

•

Reiteración: frecuencia coa que se produce.

•

Difusión: vai estar publicado e saír para fóra da organización ou vai ser un
documento interno.
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índice de prioridade estratéxica
1

2

3

4

repercusión
permanencia
reiteración
difusión
total

b) revisión
Aquí debemos salientar de partida a importancia de contarmos con
documentos en soporte electrónico. Iso vai ser imprescindible para podermos
aproveitar

as

ferramentas

informáticas

de

que

dispomos

e

para

a

automatización de tarefas da que falabamos nos obxectivos, co conseguinte
aforro de tempo e optimización do traballo final.
Enumeramos a seguir algunhas das máis rendibles, que serán vistas con
detemento na parte práctica do curso dedicada á axuda informática para o
asesoramento lingüístico:

•

Traductores automáticos.

•

Memorias de traducción.

•

Correctores automáticos.

•

Procuras automáticas.

•

Creación de macros para automatizar funcións frecuentes.

Decidimos exemplificar con esta última por considerarmos que é unha función
que nos facilita o Word, relativamente descoñecida polos/-as usuarios/-as, e
moi útil para o referido á limpeza de textos. Pensamos por exemplo na creación
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de macros relativas á limpeza de cuestións de edición: dobres espacios,
secuencias

como espacio+punto,

espacio+coma,

espacio+:, espacio+?,

¿+espacio, (+espacio, etc., que son moi doadas de corrixir mediante este
procedemento e ás veces moi complicadas de ver, tanto se estamos
traballando na pantalla como se o facemos combinando a pantalla e o papel.
Tamén é verdade que debemos ter en conta de cara ao emprego ou non
destas que é preciso darlle antes unha ollada xeral ao texto (tendo marcados
os cadriños de ‘Ferramentas>Opcións>Ver>Tabulacións, espacios e marcas de
parágrafo’, ou activado o botón de ‘Amosar caracteres non imprimibles’) para
comprobar que o autor do texto non empregou, por exemplo, a barra
espaciadora para facer tabulacións, porque nese caso o texto podería verse
seriamente alterado no seu formato.

E, en relación con isto temos tamén a función automatizada que o Word ten no
menú ‘Edición>Procurar’ para buscar e substituír automaticamente un
determinado segmento. Esta opción é moi útil, mesmo aínda que non poidamos
empregar a opción de substituír en todos os casos e vaiamos confirmando
cada cambio un por un, para cuestións que afectan, por exemplo, ás
uniformización dentro dun mesmo documento das diferentes opcións
normativas que recolle o estándar (pode ser unha opción moi rendible de cara
á implantación da denominada norma de concordia).
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Así, podemos facer buscas automáticas de segmentos como:
«-+l» para localizar as segundas formas do artigo (no caso das formas
rematadas en -r mesmo podemos substituír semiautomaticamente estas por
«r+espacio»).
«espacio+ó+espacio» e «espacio+ós+espacio» e substituílos respectivamente
por «espacio+ao+espacio» e «espacio+aos+espacio». Poderiamos optar tamén
por unha procura de «Ó» e «ÓS» tendo marcado o cadriño de ‘Só palabras
completas’ na opción ‘Máis’ deste menú de procura, para evitarmos que quede
algún nos comezos de parágrafo. E así mesmo convén tamén aquí marcar o
cadriño ‘Coincidir maiúsculas e minúsculas’ para evitarmos modificacións nos
comezos de oración.
«ble+espacio» e «bles+espacio». Neste caso serviríanos para localizar as
terminacións pero teriamos logo que ir cambio a cambio dado que a
acentuación da palabra coa terminación –bel e –beis vaise ver modificada.
Teriamos aínda que facer outra busca de «blemente+espacio» para modificar
os correspondentes adverbios.

c) ordenación da documentación
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Esta debe facerse de maneira que facilite a recuperación de información sobre
o grao de coñecemento que o autor ou autores do texto, ou unha determinada
área ou departamento do centro de que se trate, ten sobre a lingua galega na
súa disciplina escrita. Isto axudaríanos, por unha parte, a matizar ou contrastar
datos da análise/avaliación inicial (vide punto 1) e, por outra, a facer un
seguimento da rendibilidade do noso traballo, que se podería plasmar por
medio de informes periódicos sobre a evolución dos coñecementos en materia
de lingua dunha determinada área do centro ou dun/-nha determinado/-a
usuario/-a.
Debemos pensar para esta fase final na rendibilidade de establecermos unha
organización á hora de arquivar o material, que cómpre que sexa simple e útil.
Así, poderiamos pensar na posibilidade de crear unha árbore da cartafoles
coas distintas áreas da organización, ou mesmo con usuarios/-as en caso de
termos un cadro de persoal reducido, dentro deste un cartafol con orixinais e
outro con revisados.
Canto aos nomes dos documentos imos desenvolver tamén unha proposta,
dado que esta cuestión é fundamental para axilizar a recuperación de
información e para poder facer un seguimento na evolución da calidade
lingüística.
Propoñemos uns títulos posibles para o caso de irmos crear dous cartafoles
separados, un con orixinais e outro con revisados:
o(rixinal)_3_10_03_(autor)_(área)_(tipo de documento)
r(evisado)_3_10_03_(autor)_(área)_(tipo de documento)
Así:
o_3_10_03_cglez_urb(anismo)_inf(orme)
e
r_3_10_03_cglez_urb_inf
serían dous posibles documentos, orixinal e revisado, respectivamente que se
recoñecerían por ter este nome común, agás no referido á primeira letra.
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Outra opción posible na que non teriamos como resultado dous documentos
sería a de traballar gardando versións (Arquivo>Versións) de maneira que,
tendo un mesmo documento, poderiamos optar por abrir a versión orixinal e a
última

corrixida,

en

dúas

fiestras

para

podérmolas

comparar.
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4.1 Asesorar sen ofender: a metodoloxía da revisión
O labor de asesoramento debe ser entendido e abordado nun SNL tamén en
relación co grao en que fomente ou non entre os/as usuarios/-as unha visión
positiva da calidade lingüística do galego que empregan.
E sendo isto así non se debe descoidar a vertente dinamizadora da corrección
dado que a lingua é unha cuestión abondo delicada e susceptible de facer
aflorar subxectividades e sensibilidades. A iso alude o epígrafe «corrixir sen
ofender», á importancia de facerlle entender ao autor do texto por qué se lle
corrixe algo, en qué medida o que se lle propoñen son suxestións (pensamos
sobre todo en cuestións de estilo e de organización textual), e, sobre todo,
transmitirlle sempre a idea de que o seu texto segue sendo iso, un documento
da súa autoría, que se ve mellorado co noso labor.
Unha opción do Word salientable de cara a conseguir corrixir espertando o
menor grao de susceptibilidade posible no autor do texto é a de inserir
comentarios.
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Mediante esta función podemos incluír información tanto de carácter formativo
como máis centrada na dinamización da corrección, en facerlle tamén visibles
ao emisor do texto os «acertos» que ten (pensamos, por exemplo, na
pertinencia dun infinitivo conxugado ben usado, trazo que adoita empregarse,
nos poucos casos en que se fai, máis ben por proba/erro), facendo que teña
unha maior implicación no proceso de corrección.
Así mesmo tamén aquí vai ser relevante a citada «cautela correctora», isto é,
debemos tratar de usar o sentido común na corrección tendo en conta a maior
cantidade de información posible que poidamos ter sobre o autor dun texto. Por
unha parte debemos ter en todo caso xustificación para as correccións que
fagamos e é importante que, no caso de que o consideremos oportuno, as
fagamos constar inserindo un comentario. Pero tamén parece evidente que un
texto devolto cheo de anotacións e correccións pode supor unha desmotivación
significativa para a persoa que o redactou. Entendemos logo que, por exemplo,
a nosa intervención sobre un texto dunha calidade lingüística bastante
deficiente, dun autor que é a primeira vez que se achega ao servicio debe
cinxirse (tendo presente sempre o índice de prioridade estratéxica) a sinalar os
erros máis graves e a inserir comentarios explicándoos, pero quizais non sexa
razoable inserir tamén comentarios con suxestións para a mellora da
redacción, porque isto suporía recargar o texto de marcas e de información que
o autor dificilmente podería asimilar.

4.2 Asesorar para formar
Neste punto imos botar man das opcións de correccións citadas no anterior,
isto é, o control de cambios e a opción de inserir comentarios tamén pola súa
rendibilidade de cara a ir potenciando a autonomía lingüística dos integrantes
do SNL.
Na corrección en papel, en moitas ocasións por falta de espacio, deixamos de
poñer información que é relevante para o emisor. Pensamos, por exemplo no
caso de que estean tratados ao mesmo nivel, isto é, riscados en vermello e
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cunha corrección na marxe, unha colocación incorrecta dun pronome e un
dialectalismo morfolóxico que afecte á conxugación verbal. Isto é algo que
podemos facer coa opción de inserir comentarios, de maneira que o autor do
texto entenda e sexa capaz de xerarquizar as correccións que se lle fan.

Á parte disto o control de cambios é unha opción especialmente rendible de
cara a que o autor vexa con moita claridade no documento cales son os seus
fragmentos e cales os que están corrixidos ou para os que se propoñen
suxestións alternativas, así como para que teña a posibilidade de ilos
aceptando ou desbotando segundo revise o documento. Para isto último tamén
debemos reparar en que é preciso contar coa súa vontade para facelo, co
interese que mostre, e mesmo nalgúns casos particulares (pensemos no caso
de que o autor sexa unha persoa aínda cun coñecemento da lingua que
presente deficiencias importantes, ou de que sexa un documento para publicar
que vaia ter unha difusión ampla) quizais non sexa aconsellable porque estea
en xogo o resultado final.
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4.3 Asesorar e dinamizar
O asesoramento lingüístico pode e debe intentar fomentar motivacións
positivas nos integrantes da organización en que se insira un SNL, e isto é
posible conseguilo, nomeadamente, intentando transmitir en todo momento
unha visión positiva tanto do mesmo proceso de corrección como,
especialmente, do producto final.
E aquí van ter especial relevancia cuestións como a mellora visual dun
documento (pensamos en, por exemplo, suxerir unha organización textual que
facilite a lectura, un tipo de letra lexible e acaído para o tema de que se trate,
etc.).
E a isto poderíaselle engadir o fomento da implicación do persoal do centro na
elaboración de materiais. Pensamos, por exemplo, no caso de non termos
aínda no centro realizado un deseño de documentos tipo –actas, cartas,
formularios, etc.– deberiamos intentar implicar os/as usuarios/as do SNL no
proceso de elaboración, de maneira que, cando lles chegue unha proposta, non
a vexan como algo alleo a eles/-as.
Ou tamén, no caso de querermos atender outra vertente do asesoramento, o
traballo terminolóxico, deberiamos contar cos especialistas e/ou usuarios/-as
que, dun determinado tecnolecto, haxa na nosa organización para chegarmos a
propostas consensuadas, que poderían ser discutidas e validadas, por
exemplo, a través dunha rolda de correo co fin de procurar a maior difusión
posible.
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5 ANEXO: Recursos bibliográficos
5.1 Recursos para o asesoramento
5.1.1 Normas
REAL ACADEMIA GALEGA / INSTITUTO

DA

LINGUA GALEGA (1997): Normas

ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, RAG / ILG [16ª edición].

5.1.2 Gramáticas
ÁLVAREZ, R. e XOVE, X. (2002): Gramática da lingua galega, Galaxia, Vigo.
ÁLVAREZ, R.; REGUEIRA, X. L. e MONTEAGUDO, H. (1995): Gramática galega,
Galaxia, Vigo [6ª edición].
FREIXEIRO MATO, X. R. (1998): Gramática da lingua galega I. Fonética e
fonoloxía, A Nosa Terra, Vigo.
FREIXEIRO MATO, X. R. (1999): Gramática da lingua galega III. Semántica, A
Nosa Terra, Vigo.
FREIXEIRO MATO, X. R. (2000): Gramática da lingua galega II. Morfosintaxe, A
Nosa Terra, Vigo.
FREIXEIRO MATO, X. R. (2002): Manual de gramática galega, A Nosa Terra,
Vigo.

5.1.3 Libros de estilo e de criterios lingüísticos
FERNÁNDEZ SALGADO, B. (dir.) (2001): Manual de estilo de O Correo Galego,
Editorial Compostela, Santiago de Compostela [tamén en liña en:
<http://www.elcorreogallego.es/periodico/manual_estilo/indexfr3.htm>].
HERMIDA GULIÁS, C. (2001): Ortografía práctica, Sotelo Blanco, Santiago de
Compostela.
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RODRÍGUEZ RÍO, X.: Mellorando os servicios. Como ti queres. Criterios
lingüísticos. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de
Compostela.

5.1.4 Diccionarios
5.1.4.1 Diccionarios e vocabularios xerais monolingües en galego
ALONSO ESTRAVÍS, I. (1995): Dicionário Sotelo Blanco da língua galega, Sotelo
Blanco,

Santiago

de

Compostela

[en

mínimos

e

máximos

reintegracionistas].
CARBALLEIRA ANLLO, X. M. (coord.) (2000): Gran diccionario Xerais da lingua,
Xerais, Vigo.
CARBALLEIRA ANLLO, X. M. (coord.) (2002): Diccionario Xerais da lingua, Xerais,
Vigo.
FEIXÓ, X. (dir.) (1999): Diccionario Cumio da lingua galega [tamén en CD ROM],
Edicións do Cumio, Vigo.
GONZÁLEZ, M. e SANTAMARINA, A. (dir.) (1989): Vocabulario ortográfico da lingua
galega (versión provisional), Real Academia Galega / Instituto da Lingua
Galega [2 volumes] [Cómpre ter unha versión actualizada en formato
electrónico].
REAL ACADEMIA GALEGA (1997): Diccionario da Real Academia Galega, A
Coruña, Real Academia Galega / Xerais / Galaxia [Tamén en
http://edu.xunta.es/diccionarios/g/index.html].
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5.1.4.2 Diccionarios bilingües2
CARRACEDO FRAGA, J. (1999): Diccionario Latín-Galego, Galaxia, Vigo.
FERNÁNDEZ SALGADO, B. (1999): Diccionario elemental inglés-galego / galegoinglés, Xerais, Vigo.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, I. (dir.) (2000): Diccionario italiano-galego, Xunta de
Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de
Compostela.
MONTEAGUDO ROMERO, H. e GARCÍA CANCELA, X. (coord.) (2000): Diccionario
normativo galego-castelán, Galaxia, Vigo.
NAVAZA BLANCO, G. (coord.) (1990): Diccionario Xerais castelán-galego de
usos, frases e sinónimos, Xerais, Vigo.
VV. AA. (2001): Diccionario Cumio español-galego / galego-español, Edicións
do Cumio, Vigo [2 volumes].

5.1.4.3 Diccionarios monolingües noutras linguas3
INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS (2001): Dicionário eletrônico Houaiss, Versão 1.0
[en CD ROM], Editora Objetiva.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Diccionario de la lengua española, Real
Academia

Española,

Madrid

[22ª

edición]

[tamén

en

liña

en:

<http://www.rae.es/>].

2

Ademais de diccionarios bilingües nos que unha das linguas sexa o galego, convén dispor tamén

doutros como inglés-portugués, inglés-castelán, francés-portugués, francés-castelán, etc. (nas dúas
direccións).
3

Citamos aquí só diccionarios electrónicos, mais convén dispor de diccionarios monolingües en papel en

diversos idiomas, sobre todo en portugués, castelán, catalán, francés, italiano e inglés.

36

Os labores de asesoramento nun SNL/SL

Novas propostas de traballo

VV. AA.: Dicionário Universal da língua portuguesa, Texto Editora [en liña en:
<http://www.priberam.pt/DLPO/>].
VV. AA.: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclòpedia Catalana,
Barcelona [en liña en: <http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm>].

5.1.4.4 Diccionarios de verbos
NICOLÁS, R. (1993): Diccionario Cumio dos verbos galegos, Cumio, Vigo.
VV. AA. (2002): Diccionario de verbos galegos Laverca, Xerais, Vigo [tamén en
CD ROM (programa Laverca 1.0)].

5.1.4.5 Diccionarios de sinónimos
CASTRO MACÍA, L. (1995): Diccionario Xerais de sinónimos, termos afíns e
contrarios, Xerais, Vigo.
VV. AA. (1997): Diccionario de sinónimos da lingua galega, Galaxia, Vigo.

5.1.4.6 Diccionarios fraseolóxicos
COLECTIVO MANUEL LEIRAS PULPEIRO (2002): Diccionario fraseolóxico galego, A
Nosa Terra, Vigo.
CONDE TARRÍO, G. (2001): Diccionario de refráns, Galaxia, Vigo.
PENA, X. A.: (2002): Diccionario Cumio de expresións e frases feitas castelángalego, Cumio, Vigo.

5.1.4.7 Outras obras lexicográficas
CHACÓN CALVAR, R. e RODRÍGUEZ ALONSO, M. (1993): Diccionario crítico de
dúbidas e erros, Edicións do Castro, Sada.
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FERNÁNDEZ SALGADO, B. (coord.) (1997): Diccionario de dúbidas da lingua
galega, Galaxia, Vigo.
GRAÑA NÚÑEZ, X. (1993): Vacilacións, interferencias e outros «pecados» da
lingua galega, Ir Indo, Vigo.
RIVEIRO COSTA, X. (2002): Diccionario Cumio de construccións preposicionais,
Cumio, Vigo.
SANTAMARINA, A. (dir.) (2002): Diccionario de diccionarios (versión 2) [en CD
ROM], Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Instituto da
Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza.

5.1.5 Vocabularios, léxicos e diccionarios terminolóxicos
5.1.5.1 Ciencia e tecnoloxía4
?

(s.

d.):

Diccionario

galego

da

construcción

[en

liña:

<http://carlinhos90.eresmas.com/index.html>] [galego e castelán].
ALBENTOSA VERDÚ, M. (1992): Glosario de acuicultura, Xunta de Galicia,
Dirección Xeral de Formación Pesqueira e Investigación, Santiago de
Compostela [galego].
ALBEROLA CUÑAT, V. et al. (1999): Diccionario y vocabulario plurilingüe de
documentación médica, Servei de Publicacions da Universidade de
Valencia, Valencia [castelán, catalán, éuscaro, francés, galego e inglés].
ASOREY, X. M. et al. (1989): Diccionario temático ilustrado de apicultura.
Vocabulario castelán-galego, Centro de Experimentación e Divulgación
Apícola de Galicia, Santiago de Compostela [castelán e galego].
BERNÍS, F. (1995): Diccionario de nomes vernáculos de aves, Gredos, Madrid
[castelán, catalán, éuscaro, galego e portugués].

4

Matemáticas, física, química, bioloxía, botánica, zooloxía, medicina, enxeñería, maquinaria, urbanismo,

construcción, electrónica, electricidade, informática, industria, oficios, etc.
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CASTRO, M. et al. (1989): Guía das árbores de Galicia autóctonas e
ornamentais, Xerais, Vigo [galego].
CEBALLOS JIMÉNEZ, A. (1986): Diccionario ilustrado de los nombres vernáculos
de las plantas de España, ICONA, Madrid [castelán, catalán, éuscaro,
galego e latín].
CHOUZA MATA, M. e CID, R. (1988): 1.300 nomes galegos de seres vivos:
nomenclatura para o ensino do medio natural, Follas novas, Santiago de
Compostela [galego e latín].
COLECTIVO «A CORRENTE» (1994): Léxico básico das ciencias naturais castelángalego, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela [tamén en liña en <http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>]
[castelán e galego].
CONDE TEIRA, M. A. (1996): «Acerca dos nomes dos anfibios e réptiles
galegos», en Cadernos de lingua, 13 [galego].
DE PRADO VÁZQUEZ, X. e DE PRADO VÁZQUEZ, A. (1996): Vocabulario da fauna
mariña. Versión 2.0 [en liña en:
<http://webs.uvigo.es/sli/lingware/peixe.zip>] [castelán, galego, inglés e
latín].
DEVESA REGUEIRO, S. (1983): Guía dos peixes de Galicia, Galaxia, Vigo [galego
e latín].
DOSIL, B. (coord.) (2001): Léxico da construcción, Asociación Provincial de
Empresas da Construcción de Pontevedra / Fundación Instituto
Tecnológico de Galicia / Xunta de Galicia, Pontevedra [castelán e
galego].
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. (1989): Viaxeiros da auga: aves mariñas e
acuáticas de Galicia e norte de Portugal, Xerais, Vigo [galego, latín e
portugués].
FERNÁNDEZ

DE LA

CIGOÑA NÚÑEZ, E. (1990): Os cabaleiros do mar: baleas e

golfiños das nosas augas. Guía dos cetáceos de Galicia e Iberia,

39

Os labores de asesoramento nun SNL/SL

Novas propostas de traballo

Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía, Vigo [castelán, galego e
latín].
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. (1996): Aves do mar de Galicia, Asociación
Galega para a Cultura e a Ecoloxía, Vigo [castelán, galego e latín].
FERNÁNDEZ EIROS, A.; FERNÁNDEZ SALGADO, X. e FERNÁNDEZ SALGADO, B.
(2001): Diccionauta: glosario de termos ingleses para internautas
galegos, Xunta de Galicia, Consellería de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuventude, Santiago de Compostela [galego e
inglés].
FERNÁNDEZ SABÍN, R. (1991): Vocabulario da Electricidade e a Electrónica,
Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de
Compostela [castelán, galego e inglés].
FORMOSO GOSENDE, V. (coord.) (1998): Vocabulario do sector téxtil,
Confederación de Empresarios de Galicia, Santiago de Compostela
[castelán e galego].
FUENTES ARDERIU, X. (coord.) (1997): Diccionario de biología y patología
moleculares, Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología
Molecular, Barcelona [castelán, catalán, éuscaro, galego e inglés].
GARCÍA PÉREZ, P. (1992): Diccionario de términos matemáticos, La Calesa,
Valladolid [castelán, catalán, galego, éuscaro].
GARRIDO, C. (1997): Dicionário terminológico quadrilíngüe de Zoologia dos
invertebrados, Associaçom Galega da Língua, A Coruña [alemán,
castelán, galego-portugués e inglés].
GÓMEZ GUINOVART, J. e LORENZO SUÁREZ, A. M. (1994): Vocabulario de
informática galego-inglés-castelán, Universidade de Vigo, Servicio de
Normalización, Vigo [castelán, galego e inglés] [tamén en liña en:
<http://webs.uvigo.es/sli/lexico/>].
GUITIÁN RIVERA, X. (coord.) (2002): Vocabulario de Química, Universidade de
Santiago de Compostela, Servicio de Normalización Lingüística,
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Compostela

[tamén

en

liña

en

<http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>] [castelán, galego e inglés].
HERMIDA RUIBAL, A. (2002): Glos@ario de termos da Internet (galego-ingléscastelán-portugués) [en liña en:
<http://www.uvigo.es/webs/sli/glinternet/index.html>] [castelán, galego,
inglés e portugués].
LAHUERTA MOURIÑO, F. e VÁZQUEZ ÁLVAREZ, F. X. (2000): Vocabulario
multilingüe de organismos acuáticos, Xunta de Galicia, Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Termigal, Santiago de
Compostela [castelán, francés, galego, inglés, latín e portugués].
LAHUERTA MOURIÑO, F.; VÁZQUEZ ÁLVAREZ, F. e RODRÍGUEZ VILLANUEVA, X. L.
(2002): Vocabulario multilingüe de acuicultura, Xunta de Galicia, Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Termigal,
Santiago de Compostela [castelán, francés, galego, inglés e portugués].
LÓPEZ DOBAO, X. A. (1988): Vocabulario das pesas e medidas, Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
[castelán e galego].
LÓPEZ DOBAO, X. A. (1989): «Terminoloxía anatómica», en Educación en
Galicia, 6 [castelán e galego].
LÓPEZ MUÑOZ, D. (coord.) (2000): Guía do consumidor de peixe fresco, Xunta
de Galicia, Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Santiago de
Compostela [castelán, catalán, éuscaro, francés, galego e inglés].
LOSADA CORTIÑAS, E.; CASTRO GONZÁLEZ, J. e NIÑO RICOI, E. (1992):
Nomenclatura vernácula da flora vascular galega, Xunta de Galicia,
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela
[galego e latín].
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, P. (1994): Vocabulario básico de radiodiagnóstico, Xunta
de Galicia, Santiago de Compostela [galego].
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MASA VÁZQUEZ, X. M. e FORTES LÓPEZ, A. B. (coord.) (1995): Vocabulario de
matemáticas, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela [tamén en liña en <http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>]
[castelán, galego, inglés e portugués].
MATA, A. e LAMAS, A. (1992): Guía das especies cazables, Xunta de Galicia,
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela
[galego e latín].
MATALOBOS CERCEDA, M. C. e DÍAZ LÓPEZ, O. (1984): Vocabulario galego de
Formación Profesional, Celta, Lugo [castelán e galego].
MÍGUEZ RODRÍGUEZ, L. et al. (1998): Algas mariñas de Galicia: bioloxía,
gastronomía, industria, Xerais, Vigo [galego].
MIRÒ BALAGUÉ, J. (coord.) (1997): Diccionario de bioquímica clínica, Sociedad
Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, Barcelona
[castelán, catalán, éuscaro e galego].
MIRRE, J. C. (1990): Guía dos minerais de Galicia, Galaxia, Vigo [galego].
NÚÑEZ SINGALA, M.; FERNÁNDEZ SALGADO, B. e MIRAMONTES CASTRO, M. X.
(1988): Vocabulario do medio físico e o asentamento humano, Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
[castelán e galego].
PATIÑO PÉREZ, E. e GONZÁLEZ UCHA, X. L. (coord.) (2001): Léxico informático
inglés-galego, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela [en liña en:
<http://www.edu.xunta.es/dxpl/ferramentas/ferramentas.htm>] [galego e
inglés].
PENAS PATIÑO, X. M. et al. (1991): Guía das aves de Galicia, Bahía, A Coruña
[galego e latín].
PROXECTO TRASNO (2000): Diccionario técnico inglés-galego [en liña en:
<http://ceu.fi.udc.es:8088/axuda/diccionario/>] [galego e inglés].
RAMONELL GOYANES, R. (1985): Guía dos mariscos de Galicia, Galaxia, Vigo
[galego e latín].
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REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXÍA DE GALICIA (2002): Diccionario galego de
termos médicos, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Política Lingüística,
Santiago de Compostela [galego].
RODRÍGUEZ PORTABALES, E. (2002): Diccionario tecnolóxico de electricidade e
electrónica, Xerais, Vigo [galego].
RODRÍGUEZ ROMÁN, M. L. (1997): Diccionario políglota del tren, Luna, Madrid
[alemán, castelán, catalán, éuscaro, francés, galego e inglés].
RODRÍGUEZ VILLANUEVA, X. L. e VÁZQUEZ, X. (1992): Peixes do mar de Galicia,
Xerais, Vigo (3 volumes) [castelán, francés, galego, inglés, latín e
portugués].
RUBAL RODRÍGUEZ, X. (coord.): Léxico básico de métodos de investigación e
diagnóstico en educación, Universidade de Santiago de Compostela,
Servicio de Normalización Lingüística, Santiago de Compostela [castelán
e galego].
RUIBAL CENDÓN, I.; GARCÍA CANCELA, X. e TORRES TOMAR, X. (1988):
Vocabulario do medio agrícola, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de
Política Lingüística, Santiago de Compostela [castelán e galego].
SANJUÁN LÓPEZ, A. et al. (1991): Vocabulario das ciencias naturais, Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
[castelán e galego].
SANTAMARINA, A. e GONZÁLEZ, M. (1988): Léxicos: matemáticas, física, química,
Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de
Compostela [castelán e galego].
SOCIEDADE GALEGA

DA

HISTORIA NATURAL (1995): Atlas de vertebrados de

Galicia: aproximación á distribución dos vertebrados terrestres de Galicia
durante o quinquenio 1980-85, Consello da Cultura Galega, Santiago de
Compostela (2 volumes) [galego e latín].
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SOUTO GARCÍA, M. B. (2002): Vocabulario das artes gráficas. Obradoiro de
encadernación, Universidade de Vigo, Vigo [castelán, galego e inglés]
[tamén en liña en: <http://webs.uvigo.es/sli/obradoiro/index.html>].
SOUTO GONZÁLEZ, M. et al. (1998): Léxico do urbanismo, construcción e
arquitectura castelán-galego, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia /
Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, Vigo [en liña
en: <>] [castelán e galego].
UNIÓN LATINA / REALITER / BUREAU
Léxico

panlatino

de

DE LA TRADUCTION DU

Internet

[en

<http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>]

CD

CANADA (ed.) (2001):

ROM

[castelán,

e

en

catalán,

liña

en:

francés,

galego, inglés, italiano, portugués e romanés].
UNIÓN LATINA (coord.) (2002): Léxico do medio, Unión Latina / Termcat, París /
Barcelona [castelán, catalán, corso, francés, friulano, galego, inglés,
ladino, occitano e sardo] [tamén en liña en:
<http://www.linmiter.net/lexique/_index.html>].
VV. AA. (1999): Diccionario plurilingüe de telecomunicacións, CINDOC /
Termigal, Santiago de Compostela [castelán, galego, catalán, éuscaro,
inglés].

5.1.5.2 Ciencias sociais5
ÁLVAREZ LOSADA, R. e MARTÍN BIEDMA, R. (1989): Glosario de termos bancarios,
Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de
Compostela [castelán, catalán, galego e inglés].
BOULLÓN AGRELO, A. I. et al. (1991): Léxico da administración castelán-galego,
Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de
Compostela [castelán e galego].

5

Educación, psicoloxía, dereito, política, finanzas, comercio, comunicación, administración, socioloxía,

etc.
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BOULLÓN AGRELO, A. I.; DÍAZ ABRAIRA, C. e PENOUCOS CASTIÑEIRAS, M. (1988):
Vocabulario comercial básico, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de
Política Lingüística, Santiago de Compostela [castelán e galego].
CABALLO VILLAR, M. B. et al. (1997): Léxico básico de educación social (131
conceptos clave), Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de
Normalización Lingüística, Santiago de Compostela [tamén en liña en
<http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>] [galego].
CARBALLO MARTÍNEZ, A. e DOSIL LÓPEZ, B. (1993): Diccionario galego de banca,
Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de
Compostela [castelán, galego e inglés].
CURRÁS, C. e DOSIL, A. (codir.) (2001): Diccionario de psicoloxía e educación,
Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
Santiago de Compostela [alemán, castelán, francés, galego e inglés]
[tamén en liña en: <http://edu.xunta.es/diccionarios/index.html>].
DOCAMPO PEREIRA, M. (1998): Fraseoloxía xurídico-administrativa. Glosario
galego-inglés-alemán-castelán [en liña en:
<http://www.uvigo.es/webs/traductor/mdocampo/>] [alemán, castelán,
galego e inglés].
FORMOSO GOSENDE, V. (coord.) (1997): Diccionario de termos económicos e
empresariais galego-castelán-inglés, Confederación de Empresarios de
Galicia, Santiago de Compostela [castelán, galego e inglés].
IGLESIAS CALO (1992): Léxico ecopacifista, CXTG-IN / Seminario Permanente
de Educación para a Paz, Santiago de Compostela [galego].
LÓPEZ TABOADA, C. (1998): Diccionario do seguro en lingua galega, Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
[castelán, galego, inglés e portugués].
LÓPEZ, E. e RODRÍGUEZ, X. C. (1999): Vocabulario de mercadotecnia e
publicidade, Lea, Santiago de Compostela [galego e inglés].
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MATALOBOS CERCEDA, M. C. e DÍAZ LÓPEZ, O. (1984): Vocabulario galego de
Formación Profesional, Celta, Lugo [castelán e galego].
NOVO FOLGUEIRA, P. (1999): Diccionario de uso para a comunicación, Xerais,
Vigo [galego].
NOVO FOLGUEIRA, P.; LÓPEZ GARCÍA, X. e CAMPOS, F. (1993): Vocabulario
galego da comunicación, Lea, Santiago de Compostela [castelán e
galego].
RODRÍGUEZ ENNES, L. e BLANCO RODRÍGUEZ, L. (1997): Vocabulario xurídico,
aforismos

e

locucións

latinas:

castelán-galego,

latín-galego,

Universidade de Vigo, Vigo [castelán, galego e latín].
RUBAL RODRÍGUEZ, X. (coord.): Léxico básico de métodos de investigación e
diagnóstico en educación, Universidade de Santiago de Compostela,
Servicio de Normalización Lingüística, Santiago de Compostela [castelán
e galego].
SOBRADO FERNÁNDEZ, L. (coord.) (2000): Glosario de orientación escolar e
profesional, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela [tamén en liña en <http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>]
[alemán, castelán, francés, galego e inglés].

5.1.5.3 Cultura, humanidades e ocio6
ALONSO PIMENTEL, S. e VÁZQUEZ LÓPEZ, M. X. (1988): Vocabulario da música e
espectáculos, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística,
Santiago de Compostela [castelán e galego].
ÁLVAREZ ALONSO, Y. (1997): «Léxico inglés-galego da música», en Viceversa, 4
[galego e inglés].

6

Xeografía, historia, arqueoloxía, arquitectura, filosofía, filoloxía, música, deportes, hostalería, etc.
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ARIAS VILAS, F. e ROMERO MASIÁ, A. (1995): Diccionario de termos de
arqueoloxía e prehistoria, Ir Indo, Vigo [castelán e galego].
BENAVENTE JAREÑO, P. (1995): Guía da alimentación, Xunta de Galicia, Centro
de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, Santiago de
Compostela [castelán e galego].
BLANCO VALDÉS, X. L. (1993): Léxico editorial castelán-galego, Universidade de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela [tamén en liña en
<http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>] [castelán e galego].
CANDOCIA PITA, P.; FERNÁNDEZ PRIETO, L. e SOUSA FERNÁNDEZ, X. C. (1994):
Vocabulario da historia, Universidade de Santiago de Compostela,
Santiago

de

Compostela

[tamén

en

liña

en

<http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>] [castelán e galego].
CNL

DA FACULTADE DE XEOGRAFÍA E

HISTORIA (1996): Léxico básico de xeografía

castelán-galego, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela [tamén en liña en <http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>]
[castelán e galego].
FANDIÑO MARTÍNEZ, X. M. et al. (1993): Diccionario galego de xeografía, Xunta
de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de
Compostela [galego].
FEIXÓ, F. (1993): A cociñar con Paco Feixó. Máis de 250 receitas da cociña
galega,

Ir

Indo,

Vigo

[tamén

en

liña

en:

<http://www.vieiros.com/pacofeixo/glosario.html>] [castelán e galego].
GUTIÉRREZ IZQUIERDO, R. (1994): Vocabulario castelán-galego de historia, arte e
xeografía, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística,
Santiago de Compostela [castelán e galego].
IGLESIAS GONZÁLEZ, S. (dir.) (1994): Vocabulario galego das artes plásticas,
Sociedade Galega de Arte Moderna, Santiago de Compostela [castelán,
galego e inglés].
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IGLESIAS GONZÁLEZ, S. (dir.) (1995): Diccionario galego de termos artísticos,
Sociedade Galega de Arte Moderna, Santiago de Compostela [castelán
e galego].
NOVO FOLGUEIRA, P. (1988): Vocabulario elemental do deporte, Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
[castelán e galego].
NOVO FOLGUEIRA, P.; PÉREZ FROIZ, S. e RIVAS CASAL, J. M. (1998): Vocabulario
do deporte, Lea, Santiago de Compostela [galego].
NOVO SALGADO, A. (1991): Vocabulario de cócteles, Xunta de Galicia, Dirección
Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela [galego].
PEREIRA GONZÁLEZ, F. (1996): Léxico básico de arqueoloxía castelán-galego,
Universidade de Santiado de Compostela, Santiago de Compostela
[tamén en liña en <http://www.usc.es/snlus/vocab.htm>] [castelán e
galego].
SOUTO GONZÁLEZ, M. et al. (1998): Léxico de urbanismo, construcción e
arquitectura: castelán-galego, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia /
Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, Vigo
[galego].
TARRÍO VARELA, A. et al. (1998): Diccionario de termos literarios, Xunta de
Galicia, Centro de Investigación en Humanidades Ramón Piñeiro,
Santiago

de

Compostela

[tamén

en

liña

en:

<http://www.cirp.es/res/dtl/index.html>] [galego].
VARELA BARREIRO, F. X.; PUENTES CHAO, A. e RODRÍGUEZ GUERRA, A.
(1991):Vocabulario de tabernas, bares e cafeterías, Xunta de Galicia,
Dirección Xeral de Política Lingüística, Santiago de Compostela
[castelán e galego].
VARELA BARREIRO, F. X.; PUENTES CHAO, A. e RODRÍGUEZ GUERRA, A.
(1991):Vocabulario de restaurantes, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de
Política Lingüística, Santiago de Compostela [castelán e galego].
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VÁZQUEZ MAURE, F. (1987): Vocabulario de términos geográficos, Instituto
Geográfico Nacional, Madrid [castelán e galego].
VILA PERNAS, M. (1999): Diccionario galego de gastronomía, Lea, Santiago de
Compostela [galego].

5.1.6 Principais fontes de termos en liña
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

DE

BÉLXICA: Terminobanque [base de datos en liña].

<http://www.cfwb.be/franca/bd/bd.htm> [francés, inglés, holandés e
alemán].
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE: Base de terminologie [base de
datos en liña]. <http://www.cilf.org/bt.fr.html> [francés, inglés, español e
alemán].
INTERNATIONAL MONETARY FUND: Terminología del FMI [glosario multilingüe e
base de datos en liña].
<http://www.imf.org/external/np/term/index.asp?index=esl&index_langid=
3> [alemán, inglés, francés, español e portugués].
Multilingual

Glossary

of

medical

terms

[base

de

datos

<http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html>

en

liña]

[inglés,

francés, portugués, español, alemán, italiano e outros].
ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DO

TRABALLO: Iloterm [base de datos en liña].

<http://ilis.ilo.org/ilis/ilisterm/ilintrte.html> [francés, inglés, español e
alemán].
TERMCAT: Cercaterm. Servei de consultes terminològiques en línea [base de
datos en liña]. <http://www.termcat.net/cercaterm/> [principalmente
catalán, castelán, francés, inglés e alemán; nalgúns casos tamén
italiano, portugués, etc.].
UNIÓN EUROPEA: Eurodicautom. European Terminology Database [base de
datos en liña]. <http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller> [todas as
linguas oficiais da UE].
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TELECOMUNICACIÓNS: Termite [base de datos en liña]
[inglés,

<http://www.itu.int/search/wais/Termite/index.html>

francés,

español e ruso].

5.1.7 Roldas de distribución
USC-LEXITERM:

http://www.listas.usc.es/listas/usc-lexiterm.html

[rolda

de

difusión do léxico científico en galego xestionada polo Servicio de
Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela].
LISTA

DE CORREO DA

SECCIÓN

DE

LINGUA

DO

CONSELLO

DA

CULTURA GALEGA:

http://www.consellodacultura.org/interaccion/foros/terminoloxia.php [lista
de correo especializada en terminoloxía galega na que se difunde
calquera

información

de

interese

relacionada

con

terminoloxía,

terminografía, traducción e linguas de especialidade de/sobre calquera
lingua e, especialmente, da lingua galega].
TRADGAL: http://www.elistas.net/lista/tradgal [rolda dedicada á traducción do/ao
galego administrada por Ana Hermida, onde se poden tratar temas coma
dúbidas terminolóxicas (ou doutro tipo) relacionadas co galego,
problemas de traducción específicos entre o galego e outras linguas, a
traducción en Galicia, novidades interesantes, etc.].

5.1.8 Para a toponimia
5.1.8.1 Toponimia galega
COMISIÓN

DE

TOPONIMIA (1996): Nomenclátor de Galicia. Ourense, Xunta de

Galicia, Santiago de Compostela [tamén en disquete e en liña en
<http://www.xunta.es/nomenclator/index.htm>].
COMISIÓN

DE

TOPONIMIA (1998): Nomenclátor de Galicia. Pontevedra, Xunta de

Galicia, Santiago de Compostela [tamén en CD ROM e en liña en:
<http://www.xunta.es/nomenclator/index.htm>].
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COMISIÓN DE TOPONIMIA (2000): Nomenclátor de Galicia. Lugo, Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela [tamén en CD ROM e en liña en:
<http://www.xunta.es/nomenclator/index.htm>].
COMISIÓN DE TOPONIMIA: Nomenclátor de Galicia. A Coruña, Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela [só en liña en:
<http://www.xunta.es/nomenclator/index.htm>].

5.1.8.2 Toponimia allea
CASAL SALGADO, M. (dir.) (1996): Atlas básico universal, Sálvora, Santiago de
Compostela.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. A. (dir.) (1996): Atlas de Galicia e de España, Anaya,
Madrid.
FERNÁNDEZ SALGADO, B. (1994): Os xentilicios e os topónimos do mundo, Xunta
de Galicia, Santiago de Compostela.
FERNÁNDEZ SALGADO, B. (dir.) (2001): Manual de estilo de O Correo Galego,
Editorial Compostela, Santiago de Compostela [tamén en liña en:
<http://www.elcorreogallego.es/periodico/manual_estilo/indexfr3.htm>].
VV. AA. (1996): Atlas de Galicia e do mundo, Cumio, Vigo.
5. Atlas de Galicia e de España (por estar avalado pola RAG. Esgotado).
6. Os xentilicios e os topónimos do mundo (por estar publicado pola Xunta
de Galicia. Esgotado).
7. Manual de estilo de O Correo Galego (por ser do mesmo autor que Os
xentilicios e os topónimos do mundo).
8. Demais obras citadas e incluso topónimos que poden aparecer en
definicións de xentilicios dos diccionarios normativos.
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5.1.9 Para a antroponimia
BOULLÓN AGRELO, A. I. et al. (1992): Diccionario dos nomes galegos, Ir Indo,
Vigo.
ESPIÑO AMIL, M. (sel.) (1993): 1.410 nomes galegos de home e de muller, El
Correo Gallego, Santiago de Compostela [tamén en liña en:
<http://www.amesanl.org/quefacemos/nomesgalegos/nomes.html>].

5.1.10 Modelos de documentación
MONTEAGUDO ROMERO, X. (1996): Formularios de organización e funcionamento
das entidades locais, Escola Galega de Administración Pública, Santiago
de Compostela.
MONTEAGUDO ROMERO, X. (1998): Regulamentos municipais I, Xunta de Galicia,
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de
Política Lingüística / Termigal, Santiago de Compostela.
RODRÍGUEZ RÍO, X.: Mellorando os servicios. Como ti queres. Modelos de
documentos, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela [tamén en liña en: <http://www.usc.es/snlus/index.htm>].
SECCIÓN

DE

LINGUAXE

ADMINISTRATIVA

DO

ILG

(1986):

Cadernos

de

documentación municipal, Universidade de Santiago de Compostela /
Xunta de Galicia, Consellería da Presidencia, Santiago de Compostela
(3 volumes).

5.1.11 Manuais de lingua e de linguaxes
AGUILELLA ALBELLA, S. et al. (1993): Manual básico de economía en galego, La
Voz de Galicia, A Coruña.
GARCÍA CANCELA, X. e DÍAZ ABRAIRA, C. (1991): Manual de linguaxe
administrativa, Xunta de Galicia, Escola Galega de Administración
Pública, Santiago de Compostela.
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LÓPEZ TABOADA, C. et al. (1996): Curso superior de linguaxe xurídica, Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Xustiza e Interior / Consello do Poder
Xudicial, (s. l.).
RIVAS CID, X. (1994): Curso práctico de linguaxe administrativa para
funcionarios da Xunta de Galicia, Xunta de Galicia, Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Política
Lingüística, Santiago de Compostela.

5.2 Recursos sobre o asesoramento
BOE nº 264 (3-11-89). Real Decreto 1317/1989, de 27 de outubro, polo que se
establecen

as

Unidades

Legais

de

Medida

[para

os

signos

ortotipográficos oficiais normalizados].
BOUZADA FERNÁNDEZ, X. (1997): «A acción sociolingüística, da corrección
lingüística á dinamización social», en LORENZO SUÁREZ, A. M. (ed.)
(1997): Dinamización e normalización lingüística, Universidade de Vigo,
Vigo.
CABRÉ, M. T. (1992): La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions,
Empùries, Barcelona [en catalán].
CASSANY, D. (1998): Reparar la escritura: didáctica da la corrección de lo
escrito, Graó, Barcelona [6ª edición] [en castelán].
CASSANY, D. (1999): Construir l’escriptura, Empúries, Barcelona [en catalán].
CASSANY, D. (2002): La cuina de l’escriptura, Empúries, Barcelona [en catalán].
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. (1998): «A terminoloxía e os servicios de
normalización

lingüística»,

en

Actas

dos

II

Encontros

para

a

normalización lingüística, Consello da Cultura Galega, Santiago de
Compostela.
HORGUELIN, P. A. (1985): Pratique de la révision, Linguatech, Longueuil,
Québec [2ª edición] [en francés].

53

Os labores de asesoramento nun SNL/SL

MARTÍNEZ

DE
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SOUSA, J. (1989): Diccionario de bibliología y ciencias afines,

Pirámide, Madrid [en castelán].
MARTÍNEZ

DE

SOUSA, J. (1994): Manual de edición y autoedición, Pirámide,

Madrid [en castelán].
MARTÍNEZ

DE

SOUSA, J. (2001): Diccionario de edición, tipografía y artes

gráficas, Trea, Madrid [en castelán].
NOGUÉ SERRANO, N. (dir.) (1998): Curs de correcció de textos orals i escrits,
Eumo, Vic [en catalán].
PORTOCARRERO, F. e GIRONELLA, N. (2001): La escritura rentable. La eficacia de
la palabra en la empresa, Ediciones SM, Madrid [en castelán].
RODRÍGUEZ NEIRA, M. A. (1998): «Recursos de apoio ós servicios de
normalización

lingüística»,

en

Actas

dos

II

Encontros

para

a

normalización lingüística, Consello da Cultura Galega, Santiago de
Compostela.
RODRÍGUEZ RÍO, X. (2002): «A calidade nas tarefas de corrección», en Actas
dos IV Encontros para a normalización lingüística, Consello da Cultura
Galega, Santiago de Compostela.
RODRÍGUEZ RÍO, X.: Apuntamentos do curso «O traballo terminográfico nun
servicio lingüístico: unha aproximación práctica», impartido polo autor en
Santiago de Compostela os días 21 e 28 de xuño de 2002 [sen publicar].
RODRÍGUEZ-VIDA, S. (1999): Curso práctico de corrección de estilo, Octaedro,
Madrid [en castelán].
VALLE, P. (1998): Cómo corregir sin ofender, Lumen Humanitas, Bos Aires.
VAQUERO QUINTELA, I. (1998): «A utilización da Internet nun SNL/SL como
ferramenta de información, formación e dinamización», en Actas dos II
Encontros para a normalización lingüística, Consello da Cultura Galega,
Santiago de Compostela.
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5.2.1 Revistas e boletíns
Boletín de administración e lingua (Escola Galega de Administración Pública).
Cadernos de lingua (Real Academia Galega).
Lingua e administración7 (Asociación de Funcionarios/as para a Normalización
Lingüística de Galicia).
Lingua Viva (Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo).
Llengua i us. Revista tècnica de normalització lingüística (Generalitat de
Catalunya) [en catalán].
Novas CTNL (Coordinadora de Traballadores/as para a Normalización
Lingüística).
Noves SL (Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística)
[en liña] <http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/> [en catalán].
O Cartafol (Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago
de Compostela) [tamén en liña en: http://ocartafol.usc.es].
ReMesa (A Mesa pola Normalización Lingüística).
Revista de Administración Galega8 (Asociación de Funcionarios/as para a
Normalización Lingüística de Galicia).
Revista Galega de Administración Pública (REGAP) (Escola Galega de
Administración Pública).

7

Xa non se publica, mais convén ter os números fotocopiados.

8

Xa non se publica, mais convén ter os números fotocopiados.
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A propósito de Reverso Servizos Lingüísticos

Reverso Servizos Lingüísticos é a primeira empresa de Galicia especializada
na lingua galega que ofrece servizos lingüísticos integrais atendendo ao perfil e
ás necesidades dos nosos clientes.
Os servizos que ofrecemos en Reverso SL son de carácter diverso:
asesoramento, dinamización, xestión de axudas e formación; e van dirixidos a
empresas, institucións, universidades, cámaras e colexios e a toda aquela
entidade ou suxeito que teña a necesidade de facer un uso correcto, adecuado
e de calidade da lingua galega.
Desde Reverso SL entendemos que o uso correcto do idioma precisa do apoio
profesional que os nosos servizos poden proporcionarlle, por iso lle ofrecemos
as máximas garantías de calidade, de rigor, de rapidez e de eficacia.
Reverso SL conta cun grupo de traballo formado nos principais centros de
investigación e gabinetes lingüísticos públicos de Galicia: a formación adquirida
nestes centros, ademais da ampla experiencia no traballo ofertado, avala a
calidade dos nosos servizos.
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