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PETICIÓN DE MAIS EDICIONS Y MAIS PRAZAS PARA OS 

CURSOS DE GALEGO 

 

O SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO Galicia, CIF 
G15380033, no seu propio nome e no dos funcionarios que prestan os seus servizos 
no ámbito da Comunidade Galega, mail spjusogalicia@fep-uso.es, e domicilio a 
efectos de notificacións no local sindical sito en C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados - 
(locais sindicais) 36.209 de Vigo, por medio do presente expón: 

Son cada día máis cidadáns e funcionarios os que reclaman ano tras ano os 
cursos de Galego, dado que os necesitan para a súa vida laboral diaria, pois ben, a 
pesar de que se emiten varias edicións para a preparación dos cursos de Linguaxe 
administrativa galega, ou os seus equivalentes Galego Xurídico Medio e superior, 
así como os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega Celga, 
cremos que son insuficientes, dado que en cada edición queda unha porcentaxe 
altísima de xente sen poder realizar devanditos cursos, nuns casos son para todos 
os funcionarios de Galicia de calquera administración e noutros casos para todos os 
cidadáns de Galicia que cumpran uns requisitos no caso dos Celgas. 

O Estatuto de autonomía para Galicia establece que os poderes públicos de 

Galicia deberán garantir o uso normal e oficial do idioma galego e potenciar 

o seu emprego. Neste sentido, o artigo 1 do Decreto 198/2020, do 20 de 

novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade, dispón que a Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade é o departamento da Xunta de Galicia ao que lle corresponden a 

promoción e o ensino da lingua galega. Pola súa parte, o artigo 59 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación, establece que as ensinanzas de idiomas teñen 

por obxecto capacitar o alumnado para o emprego axeitado dos idiomas fóra das 

etapas ordinarias do sistema educativo, cunha organización en tres niveis: básico, 

intermedio e avanzado. Nesta mesma lei, no punto 4 do artigo 60 disponse que, de 

acordo co que establezan as administracións educativas, as escolas oficiais de 

idiomas poderán impartir cursos para a actualización dos coñecementos de idiomas 

e para a formación do profesorado e doutros colectivos profesionais. 
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Tendo en conta o Estatuto de Autonomía e os artigos devanditos, só queda 
levalos á realidade da sociedade galega, na que impera a necesidade de realizar os 
devanditos cursos. 

 Sen embargo a realidade actual, é que un gran número de funcionarios da 
administración galega, así como cidadáns, quedan sen prazas porque hai unha gran 
cantidade de solicitudes, que son rexeitadas e non son admitidas, co cal moitos 
cidadáns e funcionarios non poden realizalos, pasando anos sen ser admitidos nos 
devanditos cursos, a pesar de que hai varias edicións anuais. 

Por exemplo nas últimas convocatorias dos de linguaxe administrativa galega 

de nivel medio e superior en liña, e os cursos preparatorios para a consecución dos 

certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2021/22, nas escolas oficiais de 

idiomas de Galicia, teñen unha asignación de prazas con un número mínimo de 15 

participantes e un número máximo de 25., quedando de manifesto que son 

insuficientes,  sobre todo no caso dos de Linguaxe administrativa galega nivel 
medio e superior en liña, dado que son telemáticas e polo tanto deberiamos ter mais 
prazas convocadas.  

De feito, acaban de publicarse polas EOI (s), os admitidos e rexeitados na 
última convocatoria, onde queda reflexada a problemática . 

Desde SPJ USO solicitamos a OFICINA DE POLICITA LINGÜÍSTICA , así 
como a EGAP, a convocatoria de máis edicións, así como máis prazas para os 
Cursos de Lingua Galega (Celga), e de Linguaxe Galega Administrativa, así como 
Os xurídicos Galegos Medio e Superior, para solucionar a problemática actual, na 
que un porcentaxe moi alto de solicitudes son rexeitadas. 

 

En Vigo a 19 de xaneiro de  2022.                             

  

  

 OFICINA DE POLITICA LINGÜÍSTICA 

EGAP 


