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LANGUAGES FOR TRAVELLING/ 

IDIOMAS PARA VIAXAR 

Todas as linguas suman!!  

Un ano máis actualizamos esta selección, coa que pretendemos poñer en releve a 

importancia de todas as linguas e culturas, e en especial a lingua galega. 

Estes recursos poden ser  de interese  para alumnado que está pensando en via-

xar ou traballar noutros países, alumnado emigrante que desexe afondar no estu-

do  da nosa lingua, a  partir da súa propia ou profesorado e alumnado de mobilida-

des en países da Unión Europea. 

Estes recursos atópanse á vosa disposición na biblioteca do CIFP Coroso e en ver-

sión dixital na WEB. 

CIFP COROSO 
“Moito que ler, moito que ver. A biblioteca útil para a fp” 

Colaboran: 
Equipo de Dinamización Lingua Galega 
Equipo de Dinamización Biblioteca 
Coordinación Programas Europeos 
 

Dispoñible dixital 
Dispoñible dixital 

21 de febreiro de 2017 

Día da Lingua Materna 

Falamos! é unha guía de acompañamento 
lingüístico destinada á aprendizaxe do galego 
a través da conversa. 
Conta con equivalencias en francés e en in-
glés. Comeza cunha pequena introdución 
explicando aspectos básicos de Galicia: locali-
zación, poboación, economía, climatoloxía, 
historia, turismo e lingua, para despois pasar 
a traballar na conversa. A guía traza un perco-
rrido desde os aspectos máis básicos das si-
tuacións comunicativas comúns, gastrono-
mía, ir ó médico e moitas máis situacións. 

Unha ferramenta para todo o alumnado procedente 
do estranxeiro en castelán, inglés e galego. 
Pódense explorar distintos escenarios e localizar os 
termos máis comúns, escoitar a súa pronunciación e 
fixarse nos usos máis comúns en frases contextuali-
zadas. 

FONTE: http://www.lingua.gal/recursos/para-traballar-en-galego/_/aprendelo/contido_0020/lexico-especifico 
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Dispoñible dixital 

Dicionario de alimentación 
e restauración (2012) en 
galego, castelán, inglés. 
 

Pequeno diccionario da 
gastronomía galega (2008) 
en castelán, inglés, italiano,  
francés, portugués e ale-
mán. 

Léxico palantino da enerxía 
eólica  
Rede panlatina de la energía 
eólica, 2012 
 
Este léxico pretende ser un 
reflexo do coñecemento 
acumulado ata agora en 
tecnoloxía eólica. Trata a 
tecnoloxía de varios cam-
pos: metereoloxía, aerodi-
námica, transformación da 
enerxía, impactos ambien-
tais. Todo o léxico en oito 
idiomas. 

Profesionaliza a túa lingua. 
Electricidade e electrónica. 
 
Servizo de Normalización 
Lingüística Universidade da 
Coruña (2008) 

FONTE: http://www.lingua.gal/recursos/para-traballar-en-galego/_/aprendelo/contido_0020/lexico-especifico 

Dispoñible dixital 
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Dispoñible biblio 

Glosario elemental pluri-
lingüe de relacións labo-
rais  
 
En galego, castelán, fran-
cés e inglés. 
 

Diccionario galego de re-
cursos humanos  (2010) 
 
En galego, castelán, inglés. 

Diccionario técnico para a 
automoción.  
 
Bosch, 2011 
 
En inglés, francés, castelán 
e alemán. 

http://www.lingua.gal/recursos/para-traballar-en-galego/_/aprendelo/contido_0020/lexico-especifico 
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