Plan de dinamización da lingua galega na mocidade 2018-2022
(cuestionario de recollida de achegas para incluír no plan)
Este cuestionario trata de recoller propostas de actuacións que favorezan a dinamización e o uso da lingua
galega na mocidade. O obxectivo é ter información delas e incorporalas, se procede, ao Plan de dinamización da
lingua galega na mocidade 2018-2022 (PDLGM, en fase de elaboración). Tamén se solicitan actuacións da súa
entidade, por se fosen de interese. As actuacións propostas poden estar destinadas directamente aos mozos e
mozas ou ás organizacións que fan actividades con este colectivo: clubs deportivos, asociacións xuvenís etc.
O cuestionario está principalmente dirixido a entidades privadas e públicas (asociacións, organismos, empresas
etc.), que traballan no eido da mocidade, aínda que tamén calquera persoa pode empregalo.
É posible facer as propostas directamente, pero aconséllase revisar o Documento estrutural básico que
proporciona un marco para a elaboración do plan, con antecedentes, obxectivos, áreas principais etc.
Máis información do plan na web: ZZZOLQJXDJDOSODQGLQDPL]DFLRQOLQJXDJDOHJDPRFLGDGH
Para máis información: 881 996 331 ou sxpl.planificacion@xunta.gal
Cubra o cuestionario antes do 17.6.2018 en internet ou envíeo ao enderezo sxpl.planificacion@xunta.gal
Nota.- Escriba cada actuación en liñas separadas, poñéndolle un nome breve descritivo. Se o precisa, pode
detallar máis as actuacións no apartado de ampliación.

1.- Actuacións propostas para incluír no plan
Exemplo.- Desenvolver un programa de voluntariado lingüístico e promover a súa difusión e dinamización.

2.- Actuacións que desenvolve (ou desenvolveu) a súa entidade

3.- Ampliación das actuacións anteriores, se precisa detallar a súa descrición (opcional)

Datos de contacto para posibles aclaracións deste cuestionario e suxestións
Nome da súa entidade
Persoa de contacto
Correo electrónico
Teléfono
Desexaría participar noutras actividades do plan? (p. ex. nun grupo de debate):

Si

Non

Suxestións
Acepta as condicións de privacidade?

Si

Non

A política de privacidade da Xunta de Galicia baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle
os servizos da web. Os datos solicitados só serán empregados para as actividades declaradas neste cuestionario. Pode ampliar esta
información no seguinte enlace de aviso legal: http://www.lingua.gal/aviso-legal

