
A Concellaría de Política Lingüística do Concello de Santiago e a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística da Xunta de Galicia fan pública a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios 
para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 de 75 horas lectivas. Os cursos ofertados 
son abertos ao público adulto en xeral, de carácter gratuíto e realizaranse en Compostela na súa 
primeira quenda durante a primavera, dentro da orde de convocatoria publicada no DOG núm. 295, 
do 2 de decembro de 2008,  co seguinte calendario: 

Prazos de inscrición:

A inscrición pode formalizarse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Galeras) ou nos 
correspondentes habilitados para este efecto, xunto aos gabinetes da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística da Xunta de Galicia até o día 30 de xaneiro de 2009, presentando cuberto o formulario 
oficial e unha copia do DNI ou pasaporte.

O formulario de inscrición para os cursos pode tirarse na páxina http://www.xunta.es/diario-oficial 
do día 2 de decembro de 2008 ou ben recollerse no Departamento de Lingua Galega do Concello.

Datas: 

As datas de celebración dos cursos serán entre o 9 de marzo e o mes de xuño, dependendo da 
duración das sesións de cada curso.

Horario e lugar: 

Polas mañás, en horario de 8.30 a 10.30 h realizarase cadansúa edición de Celga 1, 2, 3 e 4 no Centro 
Sociocultural de Conxo (praza de Aurelio Aguirre, 1).

Polas tardes, en horario de 19.30 a 21.30 h realizarase cadansúa edición de Celga 1, 2, 3 e 4 no IES 
Xelmírez I (rúa da Poza de Bar, s/n).

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2008

A concelleira de Normalización Lingüística

rúbrica

María Romai Pena

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUA GALEGA:  
CELGA 1, 2, 3 e 4

DEPARTAMENTO DE LINGUA
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 542 300



DEFINICIÓN

É o documento polo cal se lles comunica aos interesados e á cidadanía en xeral unha resolución, un 
acto administrativo ou outra información do seu interese por medio da inserción nun diario oficial, 
taboleiro de anuncios ou medio de comunicación escrito.

ESTRUTURA

Cabeceira

• Identificación breve do contido

Trátase de indicar o tipo de documento, neste caso ANUNCIO.

En primeiro lugar débese indicar cal é o órgano emisor do documento.

A continuación débese identificar mediante un título no que se resuma de modo moi 
xeral o contido do anuncio.

No caso de que o haxa, cómpre indicar tamén o número de expediente.

Corpo

• Obxecto do anuncio

Débese expor nunhas liñas o contido do anuncio buscando sempre a máxima claridade, 
coherencia e concisión, para a continuación dar a información concreta.

• Datos e información

Procurando darlle á información a máxima orde e claridade, débense sinalar aquí todos 
os datos específicos do anuncio.

O contido do anuncio pode ser do máis dispar, pero non debemos esquecernos nunca de 
expor todas as características do feito que se anuncia, as datas, os prazos, os requisi-
tos, o lugar no que se deben realizar os trámites administrativos, etc.

Cada apartado debe estar claramente diferenciado e identificado cun título remarcado 
con letra grosa ou maiúscula.

Peche

• Lugar e data

Como norma xeral os anuncios tamén deben levar a datación da súa publicación ou da 
súa emisión, tendo en conta que as datacións non levan preposicións (nin en antes do 
lugar nin a antes da data) e que o nome do lugar débese separar da data mediante unha 
coma.

• Sinatura

Como norma xeral tamén ao final do anuncio deben figurar os datos da autoridade que 
facilita a información. Os datos que se deben facilitar son:

– cargo da persoa que asina despois do seu correspondente artigo (tendo en conta que 
os cargos oficiais deben escribirse con letra minúscula)

ESTRUTURA DO ANUNCIO



– sinatura orixinal que autentica o escrito

– nome e apelidos

Dependendo do tipo de anuncio é posíbel que non sexa precisa unha sinatura persoal, 
mais o que si cómpre é unha identificación do órgano emisor, na cal se debe facilitar 
ademais o enderezo e os datos de contacto, para que deste xeito a cidadanía poida di-
rixirse a el para aclarar calquera aspecto dubidoso con respecto ao anuncio.


