Boletín de inscrición

Comisión organizadora:

Curso

Nome e apelidos:

O emprego do dicionario
no ensino e na aprendizaxe
da lingua galega

Centro de ensino:

Enderezo:

María Dolores Sánchez Palomino (coordinadora)
Xosé María Gómez Clemente
Ernesto González Seoane
Miguel A. Solla Portela
Para máis información, poden dirixirse a:
maria.dolores.sanchez.palomino@udc.es

Colaboran:

Organizado por
Correo electrónico:

Rede de Lexicografía

Teléfono:

Datos que han de
transferencia (60 €):

figurar

na

Conta: ES76 0049 5030 1525 1601 1262
BIC / Swift: BSCHESMM
Código de ingreso: 170218
Nome e apelidos
Concepto: Curso Emprego do dicionario
Tras o pagamento, é preciso remitir o
xustificante do ingreso, xunto con este
boletín a:
maria.dolores.sanchez.palomino@udc.es

Laboratorio de Lexicografía
https://relex.udc.gal

Homologado como horas de formación
pola Xunta de Galicia (pendente de
acadar o número de matriculados)

20, 21, 27 e 28 de setembro,
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña

Destinatarios: profesores de lingua e
literatura galegas e, eventualmente, de
materias afíns, dos niveis educativos non
universitarios
(infantil,
primaria,
secundaria, bacharelato, formación
profesional e escolas oficiais de
idiomas).
Obxectivos e metodoloxía: dar a
coñecer, mediante unha metodoloxía
práctica e interactiva e con especial
atención
ás
TIC,
as
múltiples
posibilidades didácticas do dicionario e
das ferramentas lexicográficas en xeral,
deseñando actividades e estratexias de
uso adaptadas a cada nivel de ensino.
Avaliación: deseño e posta en práctica
na aula dunha actividade que integre o
uso dun recurso lexicográfico.
Número de prazas: 30.
Custo da actividade: 60 €.
Prazo de inscrición: desde o 25 de xuño
ao 13 de setembro de 2018.
Número de horas: 20 (16 presenciais e 4
non presenciais).

Programa
20 de setembro
1. Módulo xeral: Introdución ao mundo do
dicionario (4 h.).
17:00-18:00 h. O dicionario no currículo
académico. Importancia da aplicación do
dicionario na aula. Carlos Valcárcel Riveiro
(Universidade de Vigo).
18:00-19:00 h. Do diccionario en papel aos
diccionarios dixitais e colaborativos. Félix
Córdoba Rodríguez (Universidade da Coruña).
19:00-19:30 h. Descanso.
19:30-20:30 h. Como se fai un dicionario
(monolingüe): estrutura e criterios de
elaboración. Manuel González González
(Universidade de Santiago de Compostela).
20:30-21:30 h. Dicionarios e usuarios.
Dicionarios, Internet e redes sociais. Marcos
García Salido (Universidade da Coruña).
21 de setembro
2. Módulo aplicado I: O dicionario como
ferramenta de acceso á gramática.
Obradoiros (4 h.).
17:00-19:00 h. O ensino da pronuncia e da
ortografía mediante o dicionario. Xosé Luís
Regueira Fernández (Universidade de
Santiago de Compostela) e Valentina
Formoso Gosende (profesora de ensino
secundario).

19:00-19:30 h. Descanso.
19:30-21:30 h. Recursos lexicográficos para a
aprendizaxe da morfosintaxe. Francisco A.
Cidrás Escáneo (Universidade de Santiago de
Compostela).
27 de setembro
3. Módulo aplicado II: Enriquecendo o léxico
e a expresión mediante o dicionario.
Recursos e obradoiros (8 h.).
17:00-19:00 h. Familias léxicas e formación
de palabras. Os cambios de categoría
gramatical. María Álvarez de la Granja
(Universidade de Santiago de Compostela).
19:00-19:30 h. Descanso.
19:30-21:30 h. Campos semánticos. Relacións
e translacións semánticas. Xosé María Gómez
Clemente (Universidade de Vigo).
28 de setembro
17:00-18:00 h. A historia das palabras.
Estranxeirismos e neoloxismos. Alexandre
Rodríguez Guerra (Universidade de Vigo).
18:00-18:15 h. Descanso.
18:15-19:45 h. Aprender a definir. María
Dolores Sánchez Palomino (Universidade da
Coruña).
19:45-20:00 h. Descanso.
20:00-21:30 h. Fomentando a creatividade.
María Teresa Sanmarco Bande (Universidade
de Santiago de Compostela).

