
XORNADA

AS TECNOLOXÍAS DA LINGUA, UNHA
OPORTUNIDADE PARA A SOCIEDADE
GALEGA
Consello da Cultura Galega

 Santiago de Compostela
 Martes, 16 de outubro de 2018



Dentro do campo das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC), as tecnoloxías
da fala e a linguaxe teñen unha importancia especial como ferramentas que facilitan que a
comunicación entre persoas estea por riba das barreiras idiomáticas. Permiten a
comunicación falada coas aplicacións informáticas e contribúen á redución da fenda dixital
na poboación e ao desenvolvemento dunha sociedade dixital inclusiva.

O obxectivo desta xornada é mostrar o estado da cuestión en dous aspectos relevantes das
tecnoloxías lingüísticas: o campo da transcrición automática de voz a texto, como elemento
fundamental para mellorar a accesibilidade das persoas con discapacidade auditiva aos
contidos audiovisuais, e o campo da tecnoloxía do procesado de linguaxe natural como
axente facilitador de medios en galego.

O desenvolvemento de aplicacións para unha lingua depende grandemente da
dispoñibilidade de tecnoloxía e recursos. En xeral, é necesario aumentar de forma
continuada o número, a calidade, a variedade e a dispoñibilidade dos recursos lingüísticos e
ferramentas que dan soporte ás aplicacións. Por iso, dedicaremos espazo na xornada a
tratar a situación do galego.



PROGRAMA

Sesión da mañá

9:30 horas
 Inauguración

Parte I: A accesibilidade

09:45 horas
 Relatorio 1

 A accesibilidade aos contidos audiovisuais en
Galicia: estado da cuestión 

 Lourdes Lorenzo, Departamento de
Tradución e Lingüística, Universidade de
Vigo

10:30 horas
 Relatorio 2

 A accesibilidade na coorporación RTVE: estado
actual e plani. cación a futuro

 Francisco Armero Real, director da Area de
Accesibilidade de TVE

11:30 horas
 Descanso

Parte II: Estado da tecnoloxía de
subtitulado

 Modera: Carmen García Mateo

12:00 horas
 Relatorio 3

 Evolución do subtitulado nas canles de TV
nacionais desde 2011

 Bélen Ruiz Mezcúa, directora do Centro
Español del Subtitulado y la
Audiodescripción

12:30 horas
 Relatorio 4

 A investigación sobre o subtitulado en directo a
nivel nacional e internacional

 Pablo Romero-Fresco, director de GALMA,
observatorio galego de accesibilidade ós
medios

13:00 horas 
 Relatorio 5

 Subtitulación automática: tecnoloxía existente,
resultados esperables e casos de éxito

 Arantza del Pozo, directora do
Departamento de Tecnologías del Habla y
del Lenguaje Natural de Vicomtech

13:30 horas 
 Debate

Sesión da tarde

16:30 horas
 Relatorio 6

 As tecnoloxías da linguaxe como facilitadores
de medios en galego

 José Ramón Pichel, Imaxin Software

17:30 horas
 Relatorio 7

 Desenvolvemento de sistemas de
recoñecemenento de fala mutilingües: por que
Google desenvolve tecnoloxía en galego?

 Pedro J. Moreno, Google Research, NY,
USA. Por videconferencia 

18:30 horas
 Relatorio 8

 Panorámica de ferramentas e corpora de
tecnoloxía de fala en galego. Re. exións acerca
das liñas futuras

 Carmen García Mateo, directora do Grupo
de Tecnoloxías Multimedia da Universidade
de Vigo

19:30 horas
 Conclusións e peche da xornada



ORGANIZA
 Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)

 
COLABORA

 Secretaría Xeral de Política Lingüística
 

COORDINA
 Carmen García Mateo

 
LUGAR

 Consello da Cultura Galega
 Pazo de Raxoi, 2º andar

 Praza do Obradoiro, s/n 
 15705 Santiago de Compostela

 Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

INSCRICIÓN 
 A inscrición é gratuíta. 

 O número de prazas é limitado (100 persoas). 
 As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 

 Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
 Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

MÁIS INFORMACIÓN 
 www.consellodacultura.gal 

 difusion@consellodacultura.gal 
 Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca




