
 
 
 
 
ANEXO I 
 

OFERTA DE PRAZAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EXTERNAS 
CURSO 2018/2019 

 

Empresas/ 
Institucións 

N.º 
prazas 

 
Descrición das tarefas 

Lugar de 
realización 

das prácticas 

ILG 2 

Colaboración rotataria nos diferentes proxectos 
do ILG para a aplicación dos coñecementos 
teóricos adquiridos no mestrado . Familiarización 
con ferramentas e aplicacións especializadas 
(cartografía lingüística, córpora, ferramentas 
informáticas, bases de datos etc). 

Santiago de 
Compostela 

CITIUS 3 

Creación e revisión de recursos lingüísticos 
integrados en ferramentas de prototipos 
computacionais: léxicos polarizados, minería de 
textos, léxicos bilingües para a tradución 
automática. 

Santiago de 
Compostela 

CESGA 1 Tradución e elaboración de documentación en 
inglés-español 

Santiago de 
Compostela 

Escolas 
Oficiais de 
Idiomas 
(Pontevedra) 

1 

Prácticas docentes en aulas de linguas 
estranxeiras (impartición de aulas, elaboración de 
materiais diversos, colaboración cos traballos 
académicos do departamento, colaboración cos 
tribunais de probas de certificación, de 
promoción, de progreso e de clasificación, 

colaboración no deseño e organización de 
actividades culturais e de promoción do idioma, 
colaboración na elaboración de probas). 

EOI Pontevedra 
(Inglés1) 

Consello de 
Cultura Galega 2 

Observatorio da cultura galega (1) 
Centro de Documentación Sociolingüística de 
Galicia (1) 

Santiago de 
Compostela 

Fundación 
Oxfam 
Intermón 

2 

Realizar tarefas de construción de textos 
divulgativos das campañas en marcha da ONG, 
adaptándoas a distintos tipos de públicos. 
Deseñar a construción de plans de comunicación 
para incrementar o coñecemento das principais 
campañas actuais así como o comercio xusto en 
Galicia. 
Análise do impacto nos medios de comunicación 
e nas redes sociais das campañas de Oxfam 
actualmente en marcha. 

A Coruña 

Federación de 
Xordos 3 

Participación e observación das diferentes 
accións formativas que se levan a cabo nas 
distintas axencias da Federación de Asociacións 

Vigo (2) 
A Coruña (1) 



 
 

Empresas/ 
Institucións 

N.º 
prazas 

 
Descrición das tarefas 

Lugar de 
realización 

das prácticas 
de Persoas Xordas de Galicia. As devanditas 
actividades estarían dirixidas tanto a persoas 
xordas adultas, como a alumnos escolarizados en 
diferentes niveis educativos en centros de ensino 
da nosa comunidade. Apoio ao equipo de 
profesionais da FAXPG para a elaboración de 
materiais para o ensino, especialmente os 
referentes ao ensino da lectoescritura para o 
colectivo destinatario. 

Real Academia 
Galega 5 

Sección de Lingua (Santiago de Compostela: 
-Lexicografía (1 praza)  
-Onomástica (1 praza)  
-Sociolingüística (2 praza) 
Sección de Publicacións (A Coruña) (1 praza) 

Santiago (4) 
A Coruña (1) 

AFundación 2 

Tarefas de asesoramento lingüístico (tradución, 
redacción, revisión de textos) una para a área de 
marketing e outra en comunicación e relación 
institucionais 

A Coruña (2) 

Centro Ramón 
Piñeiro para a 
investigación 
en 
Humanidades 

3 

Colaboración nos proxectos de investigación do 
Centro. 
 A) Fraseoloxía: 
a. Traducións dunha lingua estranxeira ao galego 
e ao castelán. 
b. Revisións de traducións realizadas por outros. 
c. Realizacións de resumos ou abstracts de 
artigos especializados. 
 
B) Terminoloxía: 
a. Colaboración nun proxecto de terminoloxía 
sistemática dalgunha lingua de especialidade. 
b. Resposta, supervisada, a posibles consultas de 
terminoloxía puntual. 
c. Alimentación de bases de datos 
terminolóxicas. 
 
C) Corpus de referencia do galego actual 
a. Revisión de textos 

Santiago de 
Compostela 

Servicio de 
Publicacións da 
USC 

2 

Supervisar, en contacto co/a/s autor/a/es, 
coordinador/a/es, o nivel de corrección de 
estilo, gramática, ortografía e ortotipografía dos 
orixinais para asegurar procesos eficientes de 
edición e preimprenta. 
Intervir os textos, en calquera das áreas 
apuntadas, sempre que os orixinais o precisen e 
mantendo o pertinente contacto e intercambio de 
información co/a/s autor/a/es, 

Santiago de 
Compostela 



 
 

Empresas/ 
Institucións 

N.º 
prazas 

 
Descrición das tarefas 

Lugar de 
realización 

das prácticas 
coordinador/a/es, para mellorar a súa calidade 
conceptual e formal. 
Coordinar e supervisar o proceso de corrección 
de probas. 
Coordinar e supervisar o deseño e sucesivas 
correciones das probas de cuberta.  
Redactar textos e notas editoriais que poidan 
precisar os orixinais a modo de aclaracións e 
explicacións ou que veñan esixidos polos 
estándares de deseño establecidos (textos 
promocionais en solapas, cuartas de cuberta etc.). 
Coordinar os procesos de edición dixital de libros 
e o seu pertinente aloxamento. 
Xestionar e supervisar a codificación do catálogo 
do fondo editorial para axilizar o funcionamento 
editorial, loxístico, comercial e contable do 
servizo. 

Centro de 
Linguas 
Modernas –
USC 

3 

1 de español: 
• Para prácticas docentes en aulas de 

linguas estranxeiras (impartición de aulas 
e/ou elaboración de materiais diversos) 

1 de galego:  
• Para prácticas docentes en aulas de 

linguas estranxeiras (impartición de aulas 
e/ou elaboración de materiais diversos) 

1 de chinés:  
• Colaboración coas sesión de conversa do 

Café de Linguas, traducir material 
informativo sobre actividades do CLM ao 
chinés, entre outros. 

Santiago de 
Compostela 

Centro de 
Linguas – UDC 3 

Prácticas docentes en aulas de linguas 
estranxeiras (elaboración de materiais diversos, 
apoio nas aulas etcétera). 

A Coruña 

Ecodesarrollo 
Gaia 1 Prácticas de español L2 para persoas estranxeiras 

de diferentes nacionalidades. A Coruña 

Zocamiñoca. 
Cooperativa de 
consumo 
responsable 

1 

Colaboración en tarefas de comunicación interna 
e externa da cooperativa, tanto con persoas 
individuais como con medios de comunicación, 
institucións, asociacións etc., así como na 
creación dun arquivo/documentación/dossier de 
todas as novas xeradas por Zocamiñoca. 

A Coruña 

Editorial 
Galaxia 1 Colaboración en tarefas de edición, corrección 

ortotipográfica e supervisión lingüística. Vigo 

Gabinete de 
Psicología Arca 2 Colaboración nos proxectos de investigación do 

Centro. Vigo 



 
 

Empresas/ 
Institucións 

N.º 
prazas 

 
Descrición das tarefas 

Lugar de 
realización 

das prácticas 
Participación e observación das diferentes 
accións formativas e relacionadas coa 
adquisición, desenvolvemento e evaluación de 
competencias lingüísticas que se levan a cabo no 
Gabinete. 

Servizo de 
Normalización 
Concello de 
Redondela 

2 

Participación e observación das diferentes 
accións que a equipa de planificación lingüística 
leva a cabo desde o Concello de Redondela. 
Colaboración co equipo de profesionais na 
elaboración de materiais e das actividades 
programadas para a difusión da lingua. 

Redondela 

Editorial 
Rinoceronte 2 Colaboración en tarefas de edición, corrección 

ortotipográfica e supervisión lingüística. Cangas 

Imaxin 1 
Creación e revisión de recursos lingüísticos 
orientados a traducion automatica 
Recuperacion lingüística de datos de corpus. 

Santiago 

 
 

 
 
 


