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Sobre  a  valoración  da  lingua  galega  polos  tribunais  no

Concello  de  Chantada  e  aspectos  a  considerar  nos  temas.

Propostas  básicas  de  normalización  lingüística  para  a

administración local nos procesos selectivos.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, con enderezo a efectos de notificación en

cupchantada@gmail.com,  integrantes  do  grupo  municipal  Por  Chantada  –  Candidatura  de

Unidade Popular achegan o seguinte documento para que sexa tido en conta pola administración

do Concello de Chantada, nomeadamente nas probas de acreditación da lingua galega.
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A esixencia do coñecemento do galego para o acceso á

condición de persoal ao servizo das corporación local de

Chantada.

A partir da promulgación das diferentes Leis de Normalización Lingüística, a lexislación do

Estado  así  como  a  xurisprudencia,  tanto  do  Tribunal  Constitucional  coma  do  Supremo,  foron

adaptándose  para  se  axeitar  ao  disposto  nas  leis  dos  Parlamentos  autonómicos  a  respeito  da

incorporación  e  valoración  do uso  das  linguas  propias  no  acceso  ás  prazas  da  Administración

Pública nas Comunidades Autónomas con lingua de seu.

Como resultado deste proceso, podemos concluír que nas oposicións e concursos-oposicións

para o acceso á condición de persoal ao servizo das Corporacións Locais da Galiza, as probas de

coñecemento do galego deben ter carácter xeral e obrigatorio para o acceso a toda as prazas e poden

ser eliminatorias ou non eliminatorias.

Dado  que  o  nivel  de  coñecemento  esixido  debe  basearse  en  probas  obxectivas  e  ser

adecuado ao posto de traballo que se vai desempeñar, a continuación reproducimos a proposta de

criterios xerais que, segundo a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística da

Galiza, se deben ter en conta á hora de estabelecer e avaliar este tipo de probas, xa que non se están

observando no nos termo municipal.

1.- Que debe entenderse por demostrar o coñecemento da lingua galega, tal e como expresa o
artigo 33 da LFPG.

É evidente que por tal non debemos entender un coñecemento exclusivamente teórico das

regras polas que se rexe o sistema lingüístico galego. Moi ó contrario, o coñecemento da lingua

galega  a  que  se  refire  a  Lei  da  función  pública  hai  que  interpretalo  no  sentido  amplo  de

coñecemento en canto competencia activa, en canto capacidade de expresión nesta lingua, ben sexa

nos seus aspectos de expresión oral e escrita, ou só no primeiro deles, para determinados casos,

como logo veremos. 
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Desta  arte,  o  lóxico  é  garantir  a  existencia  de  capacidade  de  expresión  e  non  debe

considerarse como un fin en si mesmo nen coma un simples mérito acumulábel a outros, senón

coma o medio através do cal lles imos garantir aos cidadaos o seu direito a se relacionaren coa

Administración nesa lingua, dereito recoñecido en toda a normativa e non suxeito a cuestión.

Os outros dous eixes de valoración no coñecemento dun idioma, os de comprensión oral e

comprensión escrita, está claro que os damos por superados desde o momento en que nos situamos

no eixe da expresión.

2.- Criterios para a determinación dos niveis. O plano oral e o plano escrito.

A determinación dos niveis hai que facela, ao noso entender, tendo en conta precisamente os dous

planos da expresión apuntados: oral e escrita.

En primeiro lugar, a expresión oral debe someterse a valoración sempre, para todos os

postos  de  traballo,  se  temos  en  conta  que  absolutamente  todos  os  traballadores  públicos,

independentemente do seu cometido, se teñen que servir, algunha vez, no desenvolvemento do seu

traballo, da lingua falada, uns máis e outros menos, nas relacións interadministrativas ou máis de

cara aos administrados.

No tocante á expresión escrita, quizais determinados postos de traballo (persoal subalterno e

persoal de oficios condutores, persoal de limpeza, etc.) poidan quedar á marxe desta esixencia ou,

como moito, esta esixencia debe ser a uns níveis moi elementares. Non así en postos asignados a

funcionarios que cumpren labores de redacción, tramitación de expedientes, tratamento de textos,

etc., onde si debe entrar a valorarse o dominio da lingua escrita.

2.1.- Como determinar o nível de exixencia.

No plano oral, convén distinguir entre un dominio da lingua nas súas distintas variedades

xeográficas e no nivel coloquial (lingua natural) e un dominio de variante estándar e das variedades

cultas e tecnolectais (lingua cultivada), e aínda dentro destas, entre o dominio dun léxico común e

un léxico máis técnico e preciso, segundo o tipo de funcións sexan máis especializadas nos distintos

campos de actuación da Administración.  Portanto,  o nível de esixencia en canto ao dominio da
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lingua oral acentuarase a medida que nos situemos en postos de traballo para os que se esixe unha

cualificación  maior,  posto  que  será  necesario  manexar  unha  terminoloxía  máis  específica,

conceptualmente máis precisa.

No plano escrito, sucede algo semellante, posto que, a maior especialización de funcións,

maior debe ser o dominio das posibilidades expresivas da lingua, dos recursos estilísticos, etc.

Na expresión escrita debemos partir dunha esixencia común para todos os postos de traballo,

que pasa por un dominio suficiente da ortografía e da morfosintaxe do galego. O grao maior de

dominio esixirase sobretodo nos planos léxico e estilístico, de redacción e de manexo da fraseoloxía

propia de cada campo, o que nos vén dado de seu polo distinto grao de cualificación técnica nos

distintos postos de traballo.

3.- Valoración do galego nas probas de acceso ao emprego público local.

Desde Por Chantada-CUP descartamos de plano o recurso á  tradución como método de

avaliación, xa que, entre outras cuestións, non avalía en absoluto as destrezas de comprensión e

expresión oral, esenciais na atención ao público e na administración.

A tradución supón unha consideración subsidiaria do galego respeito do castelán e un caso

único en que os coñecementos dunha lingua se deben demostrar a partir doutra. Non por acaso, nun

contexto de diglosia unha é a lingua B e a outra a lingua A. A tradución pode empregarse para

demostrar coñecementos nunha lingua estranxeira, mais é totalmente execrábel aplicala á  «lingua

propria da Galiza».

En consecuencia, propomos outros métodos de avaliación que, ao noso entender, poden ser

máis axustados ás exixencias da Lei e do sentido común.

Na vez de facermos a valoración dos coñecementos do galego, case sempre como simple

mérito,  a  través  dunha  proba  específica  independente  do  resto  das  probas  da  oposición,

propugnamos, con carácter xeral, facer do galego lingua instrumental ou vehicular nos procesos

selectivos, de xeito que os opositores deberán demostrar no desenvolvemento das distintas probas

que efectivamente están capacitados para desenvolveren as súas funcións nesta lingua (de xeito oral
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e escrito). Así, en todos os procesos selectivos, a valoración dos coñecementos de galego farase

estabelecendo que, do conxunto das probas, polo menos unha das escritas e outra das orais, deberán

ser desenvolvidas neste idioma. Isto permitiranos valorar o grao de expresión dos opositores, tanto

oralmente como por escrito, naquelas probas que se desenvolvan deste xeito.

Este sistema xa nos dá de seu o grao de coñecemento exixíbel, desde o momento que, en

función do propio programa da oposición, segundo os grupos, un opositor vai ter que manexar unha

lingua máis rica en recursos estilísticos, terminolóxicos, etc. canto máis se lle esixa afondar nun

tema. Neste sentido, é evidente que, falando do procedemento administrativo, por exemplo, a un

opositor do grupo D non se lle esixe un coñecemento de igual nivel ca a un do grupo A, que deberá

manexar  máis  terminoloxía,  ser  máis  preciso,  e  utilizar,  en  consecuencia,  unha  linguaxe  máis

técnica.

Ademais, o tribunal á hora de valorar o emprego do idioma, deberá ser menos esixente na

cuestión terminolóxica, poñamos por caso, cun funcionario do grupo D ca cun do grupo A (a un do

grupo D pódeselle pasar que utilice *enaxenación ou *plantilla, mentres a un técnico pediráselle  o

emprego  de  "alleamento"  e  de  "cadro  de  persoal",  respectivamente).  Polo  demais,  o  resto  das

cuestións de tipo gramatical, como antes dixemos, non deixan de ser comúns, co cal neste aspecto a

valoración, en principio, debe ser similar, aínda que a un futuro redactor de normas lle esixamos un

maior dominio dos recursos estilísticos propios da linguaxe xurídico-administrativa.

Polo anterior, proponse unha redacción xenérica das bases dunha oposición do seguinte

xeito, que se poden modular ou adaptar ós distintos casos concretos:

Exercicios da oposición:
a) Responder a un cuestionario tipo test.
b) Responder por escrito a dous temas extraídos do temario, e posterior exposición oral ó Tribunal.
c) Suposto práctico.

Acreditación dos coñecementos de galego

En cumprimento do artigo 33 da Lei da función pública da Galiza, na nova redacción dada pola
Lei 8/1992, do 24 de xullo, será obrigatoria e eliminatoria.
A súa valoración será de... a .... puntos, e para demostrala será necesario acadar un mínimo de....
punto.

Ou tamén (posibilidade máis axeitada ao noso ver):
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Posto que é requisito imprescindíbel acreditar coñecementos de lingua galega, a cualificación dos
coñecementos de galego será APTO e NON APTO. As persoas que non acaden a cualificación de
APTO serán excluídas do proceso selectivo.

Para acreditar os coñecementos de galego, os opositores deberán desenvolver neste idioma, como
mínimo,  as  seguintes  partes  da  oposición,  sen  prexuízo  do  desenvolvemento  en  galego  do
conxunto da oposición:

a) A exposición oral dun dos temas en que consiste o segundo exercicio da oposición.

b) A exposición escrita do caso práctico en que consiste o terceiro exercicio da oposición.

O tribunal, para avaliar o dominio do idioma galego por parte dos aspirantes, terá en conta o grao
de corrección fonética, gramatical e estilística destes así como o emprego dun léxico adecuado ao
tema exposto.

Naquelas  oposicións  nas  que  non  estexa  previsto  ningún  exame oral,  ou  que  consistan

basicamente nun exame tipo teste e na resolución de determinados supostos prácticos caben varias

posibilidades para valorar distintos niveis de coñecementos:

* En oposicións a subalternos, por exemplo:

- Un exercicio específico de lingua galega de tipo oral, no que se teña en conta o uso dunha lingua
común, mesmo xeolectal (galego local).
- Un ditado pode ser, a nivel escrito, unha forma de valorar uns coñecementos escritos de carácter
elemental.

Este mesmo tipo de proba pode valer igualmente para oposicións de persoal laboral que desempeñe

labores tipicamente manuais:

*  En  oposicións  para  auxiliares  administrativos:  un  exame  específico  de  lingua  oral,  se  no

desenvolvemento da oposición non hai nengún exercicio que deba ser desenvolvido deste xeito.

- O teste correspondente apresentarase en galego.
- A copia mecanográfica ou o exercicio con computador realizarase sobre textos
en lingua galega.
-  Os  exercicios  que  supoñan  o  desenvolvemento  por  escrito  dun  tema
desenvolveranse en galego.

Finalmente e como cuestión non precisamente secundaria, é importante que se teña en conta

a capacitación dos tribunais para xulgaren coñecementos idiomáticos.
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4.- Aspectos a inserir no temario xeral.

Para alén do manexo práctico do idioma é conveniente introducir, ben no temario xeral ou

ben no específico,  unha proba de coñecemento de réxime xeral referente aos deberes e direitos

lingüísticos, que tamén será modulado en función da distinta cualificación exixíbel.

Desde Por Chantada, propomos os seguintes: 

GRUPO E

A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía da Galiza.

A Lei de Normalización Lingüística da Galiza. A regulación das linguas oficias na Administración.

A Lei de uso do galego polas Corporacións locais.

O galego na Lei da función pública.

GRUPO D

A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía da Galiza.

A Lei de Normalización Lingüística da Galiza. A regulación das linguas oficias na Administración.

A Lei de uso do galego polas Corporacións locais.

O galego na Lei da función pública.

GRUPO C

A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía da Galiza.

A Lei de Normalización Lingüística da Galiza. A regulación das linguas oficias na Administración.

A Lei de uso do galego polas Corporacións locais.

O galego na Lei da función pública.

GRUPO B

O réxime xurídico lingüístico: principais modelos do dereito comparado.

A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galiza.
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A Lei de normalización lingüística da Galiza. A regulación das linguas oficiais na Administración.

A Lei do uso do galego polas Corporacións locais.

O galego na Lei da función pública de Galiza.

As linguas oficiais noutras disposicións legais.

Xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo sobre as linguas oficiais.

GRUPO A

O réxime xurídico lingüístico: principais modelos do dereito comparado.

A cooficialidade lingüística na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galiza.

A Lei de normalización lingüística da Galiza. A regulación das linguas oficiais na Administración.

A Lei do uso do galego polas Corporacións locais.

O galego na Lei da función pública de Galiza.

As linguas oficiais noutras disposicións legais.

Xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo sobre as linguas oficiais.

En Chantada, 10 de novembro de 2020.
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