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CURSO DE LINGUAXE E REDACCIÓN XURÍDICA GALEGA 

 

DURACIÓN 

16 HORAS: 1 día á semana: os martes (excepcionalmente os mércores) das 

18:00 ás 20:00 horas1. 

DATAS  

- MES DE MAIO  

o Martes, 8 de maio de 2018. 

o Martes, 15 de maio de 2018. 

o Mércores, 23 de maio de 2018. 

o Martes, 29 de maio de 2018. 

 

- MES DE XUÑO 

o Mércores, 6 de xuño de 2018. 

o Martes, 12 de xuño de 2018. 

o Martes, 19 de xuño de 2018. 

o Martes, 26 de xuño de 2018. 

 

OBXECTIVOS 

 Ofrecer aos avogados e aos alumnos do Máster da Avogacía unha 

formación específica en linguaxe xurídica galega, abranguendo tanto 

aspectos gramaticais e léxicos específicos desta lingua de 

especialidade, así como nocións de redacción e estilo, sempre sobre a 

base do traballo coa propia documentación xurídica. 

 Fornecer os fundamentos teóricos que permitan dispor de solucións 

prácticas para erradicar vicios e inercias do estilo xurídico e conseguir 

así unha mellora no deseño documental, na organización de contidos e 

na propia redacción, que neste proceso de modernización debe procurar 

                                                           
1 O día da semana poderá variar en función dalgún posible compromiso ineludible do docente. En todo 
caso, avisarase con tempo suficiente para buscar outro día e/ou horario. 
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a simplificación, a coherencia e a accesibilidade e, xa que logo, o 

achegamento ao cidadán. 

 Derrubar posibles prexuízos cara ao uso da lingua galega no ámbito 

xurídico e incrementar a competencia nesta lingua que contribúa no 

futuro a un maior uso e presenza do galego nos usos xudiciais por parte 

dos operadores xurídicos, oralmente e por escrito. 

 

 

METODOLOXÍA 

Vaise empregar unha metodoloxía teórico-práctica, pero sobre todo, práctica: 

Primeira parte da clase: introdución-presentación teórica, incorporando o uso 

das novas tecnoloxías (presentacións en power-point, visualización de recursos 

en liña, etc.) 

Segunda parte da clase: aplicación práctica da presentación inicial, 

comentarios, resolución de dúbidas, etc. 

Terceira parte da clase: un tempo de debate-intercambio de ideas/impresións 

sobre cuestións sociolingüísticas vinculadas coa presenza/ausencia do galego 

no ámbito xudicial. 

 

MATERIAIS 

Material documental: documentación en papel, para traballar individualmente 

ou de forma colectiva sobre ela, aplicando as nocións teóricas da introdución 

da primeira parte da aula. Este material será elaborado, fundamentalmente, a 

partir dos propios documentos achegados polas persoas que vaian participar 

no curso, precisamente para que o curso non só sexa eminentemente práctico, 

senón tamén útil desde o punto de vista do seu propio labor diario cando 

decidan querer presentar a documentación en galego, ou intervir oralmente en 

galego nunha sesión xudicial. 
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Material audiovisual: enlaces a diversos recursos en liña que aparecen 

colgados en diferentes páxinas web, e cuxo uso e acceso son gratuítos: 

lexislación en galego, dicionarios, correctores, tradutores, etc. 

 

*AVALIACIÓN (*)  AUTOAVALIACIÓN 
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TEMARIO (por bloques) 

 

Bloque do MARCO LEGAL (LEXISLACIÓN SOBRE A LINGUA GALEGA) 

 Dereitos lingüísticos: percorrido pola lexislación lingüística básica do 

galego dende a Constitución de 1978 ata hoxe. 

 

Bloque HISTÓRICO 

 Percorrido pola historia (xurdimento e extensión) da linguaxe xurídica 

galega dende a Idade Media ata hoxe. 

 

 Experiencias de renovación da linguaxe xurídica ao longo do tempo (a 

nivel internacional, estatal e da comunidade autónoma galega) 

 

Bloque SOCIOLINGÜÍSTICO 

A situación sociolingüística do galego (con especial referencia á súa situación 

no ámbito do Dereito en xeral, e da Administración de xustiza en particular). 

 

Bloque de RECURSOS LINGÜÍSTICOS 

(con especial referencia ás ferramentas lingüísticas para o galego que están 

dispoñibles na rede, e de acceso gratuíto) 

 Dicionarios 

 Tradutores 

 Correctores 

 Recursos léxico-terminolóxicos 

 Recursos onomásticos 

 Enlaces a páxinas web de interese para o uso do galego no ámbito 

xurídico 
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[*Bloque LINGÜÍSTICO  

(ortografía, gramática, léxico, e centrándose moi especialmente en cuestións 

de tipo estilístico) 

 Acentuación 

 Puntuación 

 Cuestións de tipo gramatical 

 Cuestións de tipo léxico 

o Interferencias lingüísticas 

o Locucións e fraseoloxía xurídicas 

o Terminoloxía e fontes terminográficas 

 Aspectos estilísticos e de redacción 

o Ortotipografía 

o Morfosintaxe 

o Contido] 

*En principio, non se van abordar contidos lingüístico, agás cando vaian 

xurdindo dúbidas cando se estea a traballar cos propios textos. 

 

Bloque DOCUMENTAL 

 Tipoloxía básica da documentación xurídica (modelos e variantes) 

 Modelos comentados e recursos para a mellora 

 

Bloque de REDACCIÓN XURÍDICA (ESTILO) 

 A lingua xurídica como linguaxe de especialidade 

 Vicios da linguaxe xurídica: escuridade, falta de precisión, puntuación 

deficiente, escrita telegráfica... 

 Criterios-principios (xerais) para unha boa redacción xurídica 

 A linguaxe (xurídica) sexista: alternativas para evitar o uso sexista da 

linguaxe xurídica 



6 
 

Bloque de ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

(sempre tomando como base documentos de uso común na interación xudicial 

diaria das persoas participantes e procurando cubrir diversas áreas de acción 

do Dereito: civil, penal, contencioso, mercantil, etc.) 

 Corrección documental (individual e colectiva) 

 

 Elaboración individual e colectiva de documentación xurídica 

 

 Exposición oral / Práctica colectiva de oratoria xudicial (ficcion xudicial) 

en lingua galega. 

 

 

 

 

 

 


