INFORME-PROPOSTA DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA A RESPECTO DO PROGRAMA “CLUB
DE DEBATE”
Recollendo a proposta do Concello de Pontevedra que leva desenvolvendo un proxecto similar durante os dous
cursos anteriores e recollendo tamén a experiencia do Concello da Coruña, por iniciativa de varios servizos de
normalización lingüística municipais deseñouse un programa para a convocatoria conxunta dunha liga de debate
en fases local, comarcal e galega dirixido ao ámbito da educación secundaria.
O certame, que adoptaría a denominación de “Club de Debate” estaría organizado polos Servizos de
Normalización Lingüística dos concellos da Coruña, As Pontes, Ames, Betanzos, Carballo, Carral, Ferrol, Oleiros,
Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela, Teo e Vigo.
Todos estes concellos realizan accións en prol da normalización lingüística segundo o previsto na Lei de
normalización lingüística e na Lei de uso do galego polas entidades locais así como das directrices marcadas
polo Plan xeral de normalización lingüística de Galicia e polos regulamentos e plans aprobados polos respectivos
órganos de goberno. No caso do Concello de Santiago, este marco normativo complétase tamén co
Regulamento de uso da lingua galega e co Plan de normalización aprobados ambos pola unanimidade do Pleno
municipal.
Seguindo o marco de actuacións prioritarias establecidas polo Plan xeral de normalización, sinálanse como
obxectivos deste proxecto:
•

Favorecer o emprego da lingua galega na mocidade, especialmente o uso oral en contextos

formais e informais.
•

Traballar no afondamento e no coñecemento dunha das habilidades sociais máis importante: a

fluidez comunicativa, ligada á oratoria.
•

Incitar o pensamento crítico e analítico sobre temas de actualidade, deixando de lado os

estereotipos da mocidade en canto intereses e preferencias.
•

equipo.

Fomentar a diversidade de opinións, a tolerancia fronte a diferentes cuestións e o traballo en

No certame poderán participar todos os centros de educación secundaria, bacharelato e ciclos dos concellos
antes citados con alumnado matriculado en 3º e 4º de ESO, 1º de Bacharelato ou nun curso equivalente de
ciclos formativos, nunca maiores de 18 anos.
O proxecto inclúe as seguintes accións:
- Convocatoria e difusión. Nesta comarca proponse a edición dun cartel-folleto que se distribuiría en todos os
centros educativos que impartan os niveis de ESO e Bacharelato ou equivalentes, ademais dun espazo na web
que permita ir dando conta de todas as actuación e tamén estea aberto á participación dos centros.
- Curso preparatorio para 50 participantes por comarca.
- Quendas de debate. Os equipos para os debates comporanse dun mínimo de catro e dun máximo de dez
alumnos/as xunto cun preparador/a. Actuarán de acordo coas regras incluídas nas bases e terán que debater
sobre o tema ou temas que fixe a organización. A quenda comarcal e a final admitirán un máximo de 8 equipos
e, se fose o caso, haberá unha quenda local de preselección. Os debates, que serán abertos ao público, estarán
dirixidos por un xurado que mediante un sistema de puntuacións irá determinando que equipos ascenden á fase
seguinte. No espazo ou espazos en que se realicen estes debates precisarase equipamento de son e informático
axeitado para o control do seu desenvolvemento.
Para artellar a participación conxunta dos concellos proponse a aprobación dun protocolo de colaboración, do
que achegamos o borrador, que inclúe asemade as bases xerais da convocatoria.
Logo das conversas mantidas cos concellos interesados proponse un sistema de reparto dos custos do proxecto
no cal a localidade que acolla a final, que para este curso sería o Concello de Pontevedra, asume toda a
infraestrutura necesaria para o desenvolvemento desa fase e corresponde ao conxunto de concellos
participantes os gastos correspondentes ao premio final. Asemade, os gastos da fase comarcal serían asumidos
polos concellos integrantes de cada zona de competición, no caso de Compostela os Concellos de Santiago,
Ames, Teo e Rois, que de xeito solidario establecen un sistema de distribución consistente en que a metade do
orzamento previsto se reparte equitativamente entre os catro e a outra metade proporcionalmente á poboación
de cada un (Santiago 64,52%, Ames 19,35%, Teo 12,9% e Rois 3,23%).
Proponse, así mesmo, recorrer a unha empresa especializada en xestión cultural para fornecer o equipamento
necesario, o material de difusión, impartir o curso formativo e encargase da atención aos participantes durante a
xornada de debate e dos premios.

O orzamento estimado para estas actuacións no conxunto da comarca, de acordo coas consultas realizadas,
incluiría:
-

Difusión (folletos e web): 1.000 €

-

Curso de formación: 450 €

-

Equipamento de son e imaxe: 1.200 €

-

Atención ao xurado e aos participantes dos equipos: 1.600 €

-

Premios: 1.800 €

-

Xestión: 1.000

Deste orzamento total comarcal corresponderían ao Concello de Santiago 4.548,66 euros. Cómpre prever a
necesidade dunha fase local de debate que suporía engadir o custo do equipamento durante unha xornada máis
(1.200 euros). Isto sitúa o orzmaneto máximo do programa en 5.748,66 euros.
As actuacións ordenaríanse de acordo co seguinte calendario:

Antes do 3 de febreiro

Aprobación do proxecto en dos gastos en cada concello

3 de febreiro

Sinatura do protocolo conxunto en Pontevedra
Difusión do proxecto nos medios
Distribución da publicidade (folletos/cartel; correos electrónicos; facebook; medios

6 de febreiro

de comunicación; reunións co profesorado ou cos ENL).
Inicio do prazo de inscrición

24 de febreiro

Remate do prazo de inscrición

1 de marzo

Difusión da listaxe de equipos participantes

8 de marzo

Curso de formación para participantes

Por determinar

Fases locais, se as houbese

14 de abril

Fase comarcal (día completo en Compostela)
(1ª eliminatoria cun máximo de 8 equipos e final con 2 equipos)

28 de abril

Fase final en Pontevedra

Datas que se fixarán co
equipo gañador

Excursión para o equipo gañador

En conclusión, para a realización deste proxecto sería necesaria::
-

A aprobación do proxecto, incluído o texto do protocolo de colaboración, determinando

a representación municipal na súa sinatura.
-

A aprobación das bases que o acompañan.

-

A reserva, con cargo á partida de actividades de normalización lingüística do

orzamento municipal da cantidade de 5.748,66 euros.
Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2012
A TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Asdo.: Socorro García Conde

