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OBXECTIVOS




Identificar e problematizar as condicións que definen a situación social das linguas de Galicia
Explorar os cambios acontecidos nas últimas décadas na distribución social das linguas
Establecer un diagnóstico crítico (e unha crítica ao diagnóstico) sobre o presente e o futuro do
idioma galego

CONTIDOS
1.
2.
3.
4.

Introdución. Temáticas, problemáticas e perspectivas teóricas na sociolingüística galega actual
Linguas, estrutura social e axentividade: a complexidade do suxeito lingüístico en Galicia
As políticas lingüísticas e as súas consecuencias: dereitos, conflitos, tótems e tabús
Epílogo. O colapso da situación. Da necesidade (urxente) dunha transformación radical
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AVALIACIÓN
A avaliación do curso terá en conta a asistencia e a participación nas clases. En concreto, o alumnado ten
que ler e, posteriormente, debater en grupo unha serie de textos que se proporcionarán por correo
electrónico con antelación ao inicio do curso.

