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1. Introducción
Toponimia e Escola quere converterse nunha guía para a exploración do entorno
toponímico do alumnado. A presencia da Toponimia no curriculum escolar era ata o de agora
ocasional, ficando cun valor tan testemuñal como cativo dentro do capítulo “Substrato e
Superestrato”, sección de Léxico-Semántica, na área de Lingua.
Con Toponimia e Escola preténdese mostrar o enorme potencial didáctico que
ofrece o nome propio de lugar e salientar, ó tempo, a súa importancia como recurso ó servicio
do proceso xeral de Normalización Lingüística.
Nesta unidade desenvólvese unha dobre vertente de análise do topónimo: a
lingüística (recolleita, inventariado e estudio) e a xeográfica (ubicación correcta).
Afrontar enteiramente o estudio do nome xeográfico esixe, sen embargo, un
tratamento multidisciplinar no que tería cabida á par do profesor de lingua, o historiador, o
xeógrafo, o biólogo …, porque o topónimo, á parte de identificar denominando un lugar,
traduce información extralingüística (xeográfica, histórica, etnográfica, etc.) que só un
entendido é quen de cifrar con exactitude.
A abordaxe interdisciplinar convértese así en medio óptimo para o coñecemento
da realidade do nome de lugar.
Toda intervención escolar debe rexerse por un principio – o respecto polos nomes
tradicionais – e debe ter unha finalidade – a loita contra a perda do patrimonio toponímico.
Historicamente a Toponimia galega foi unha víctima máis da diglosia lingüística,
os nosos nomes de lugar foron falseados, deturpados e mesmo suplantados por presión do
castelán. Tamén na actualidade a Toponimia galega segue a ter que enfrontarse a unha
realidade social e económica adversa: o envellecemento da poboación rural, o escaso número
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de nacementos, o abandono masivo das aldeas, o ritmo acelerado de mudanzas que vive o agro
galego, as transformacións técnicas, a crecente urbanización nas vilas, etc. Urxe, por tanto,
unha intervención desde a Administración, desde a sociedade, na que, a través da recolleita de
material vivo, se evite a paulatina perda de todo o complexo, rico e vivísimo mundo das
designacións toponímicas.
Desde a escola PÓDESE – DÉBESE – contribuír tamén á salvagarda dun
patrimonio que reside case exclusivamente na memoria oral dos nosos maiores e que, coma
eles, atura mal o paso do tempo.
Toponimia e Escola vai dirixida a profesores e alumnos do segundo ciclo da ESO
e Bacharelato interesados polo proceso de recuperación e conservación dos nomes de lugar.
Toponimia e Escola marca o camiño a seguir en ámbalas dúas fases –recolleita e
almacenamento- incorporando simultaneamente algunhas das posibles actividades a realizar.
A reflexión sobre a Lingua aparece circunscrita neste caso á área de Lingua
Galega.
Con vistas a unha futura coordinación co proxecto TOPONIMIA DE GALICIA
optouse por manter un material de recolla semellante ó empregado polos seus investigadores,
adaptándoo ás necesidades da escola e incorporando tamén o seu instrumento de traballo máis
novidoso, a foto aérea.
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2. Secuenciación
Nesta guía deseñáronse dez sesións de traballo, número que non deixa de ser
aproximativo.

Sesión 1ª. Desenvolvemento
Presentación da proposta de estudio toponímico ós/ás
alumnos/as
Neste achegamento inicial do/a alumno/a á Toponimia facilitaráselle información
sobre:
A ciencia: a Toponimia (parte da Onomástica que se ocupa do estudio dos
nomes de lugar) diferenciándoa da Antroponimia (disciplina encargada do
estudio dos nomes de persoa).
O seu obxecto: o nome xeográfico.
Como ben afirma Tort (1995: 78) a través do nome o espacio en
abstracto convértese en lugar concreto. O topónimo ten unha dobre face: a
lingüística e a xeográfica, de aí a dobre vertente de estudio que aquí se
propón.
As razóns da intervención: Imponse a necesidade de recolleita dos nomes
tradicionais para evitar a súa perda. Son axentes determinantes na
supresión da antiga nomeclatura xeográfica, entre outros, a concentración
parcelaria, a acelerada marcha do mundo agrario, a perda de poboación así
como a paulatina urbanización das vilas.
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A finalidade da intervención. Búscase contribuír ó mantemento do
patrimonio toponomástico e, en última instancia, á normalización
lingüística e xeográfica do mesmo.

Análise da posibilidade de intervención na recuperación da
Toponimia do entorno do/a alumno/a
Avaliarase a posibilidade de actuar en distintos puntos xeográficos en función do
lugar de procedencia do/a alumno/a establecendo equipos de traballo que intervirán nos
lugares nos que viven. A prospección iniciarase nun espacio reducido podendo logo agrandarse
ata a aldea (suma de lugares), a parroquia (suma de aldeas) ou o concello (suma de parroquias).

Entrega dun vocabulario BÁSICO

DO TRABALLADOR TOPONÍMICO

ós/ás alumnos/as
Preténdese a familiarización do/a alumno/a cun léxico técnico básico empregado
polo investigador de Toponimia.
Toponimia
Topónimo

Ciencia que se encarga do estudio dos topónimos
Nome propio de lugar.
Nome de lugar identificador dunha zona ampla (lugar, conxunto de
leiras...) ou dun espacio puntual que se converteu en elemento
Topónimo maior
importante na identificación do territorio (pena, monte importante…)
Topónimo menor
Nome de lugar que identifica unha zona pouco extensa.
Nome de lugar que identifica un elemento do territorio que ocupa unha
Topónimo puntual
área real mínima (fonte, ponte, muíño...).
Nome de lugar que identifica un espacio lonxitudinal sobre a superficie
Topónimo lineal
da terra (correntes de auga, vías de comunicación...).
Nome de lugar que identifica un espacio territorial que se acouta
Topónimo superficial
mediante uns límites (montes, agros...).
Toponimia viva
Nomes de lugar coñecidos actualmente ou perdidos hai pouco.
Xenérico
Elemento do topónimo que identifica a realidade xeográfica.
Específico
Elemento do topónimo que o identifica de xeito concreto.
Enquisidor
Persoa que busca a información toponímica.
Informante
Persoa da que se obtén a información toponímica.
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Sesión 1ª. Actividades
-

Realiza un listado cos nomes tradicionais das casas do teu lugar de residencia.

-

Anota os nomes de lugar que aparecen rotulados nos indicadores das estradas e
rúas e comproba se a xente os coñece coa mesma denominación.

-

Seguindo o VOCABULARIO BÁSICO DO TRABALLADOR
TOPONÍMICO pon un exemplo do teu entorno que corresponda a cada termo
antes definido.

Concepto

Exemplo

Topónimo
Topónimo maior
Topónimo menor
Topónimo puntual
Topónimo lineal
Topónimo superficial
Toponimia viva
Xenérico
Específico
Enquisidor
Informante

Pode lerse como motivación inicial o libro: ¿Por que se chama así este sitio? de
Luz Méndez.
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Sesión 2ª. Desenvolvemento
Determinación do(s) lugar(es) de actuación
O ámbito de actuación ha de ser un entorno próximo ó/a alumno/a, a
familiaridade coa xeografía do lugar, a instalación na súa variante dialectal e o coñecemento
do vocabulario da zona son factores que incidirán en grande medida no éxito da intervención.
Valorarase como moi positiva a proximidade entre enquisidor e informante que virá
determinada polo coñecemento común dos mesmos lugares, polo emprego da mesma variante
de fala e polo significado dialectal compartido dos xenéricos. Unha intervención óptima será
aquela que busque a proximidade ó lugar de estudio tanto da persoa que procura a
información (enquisidor) como de quen a proporciona (informante). Outro factor que decidirá
en grande medida unha recolleita exhaustiva será a escolla da dimensión da zona a intervir,
que non debe ser de inicio moi ampla. Converterase así en lugar de actuación ideal un espacio
rural ou semirrural de pequenas dimensións coma o lugar, a aldea ou a parroquia.

Determinación do modo de actuación
Proporcionaráselle a cada grupo o seguinte material:
Nomenclátor da provincia obxecto de estudio
Mapas previos de concentración parcelaria
Mapa topográfico nacional IGN 1: 25.000
Explicarase que inclúe e como está estructurado o Nomenclátor, buscando
ademais que recoñezan a través da cartografía o terreo a estudiar.
Cada grupo deberá:
1º- Identificar o seu lugar de actuación.
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(Nomenclátor) e mapas en orde ó que eles coñecen.
3º- Realizar un primeiro listado de nomes xeográficos do lugar
a intervir.
4º- Anotar as incorreccións, omisións ou diferencias – se as
houber –.
Esta relación previa de nomes propios de lugar converterase en fonte valiosa no
momento da enquisa oral porque permitirá:
1º- No corpus toponímico:
Comparar se se amolda a información oral que se obtivo
coa que provén das fontes escritas.
Certificar se os topónimos da lista están vivos (con
verificación a través da enquisa) ou mortos (perdidos ou
substituídos).
2º- Na actuación do informante:
Ratificar a fiabilidade do informante.
Cuestionar a eficacia do informante (descoidos ou
esquecementos).

Sesión 2ª. Actividades
-

Busca no Nomenclátor o teu concello e anota as parroquias e lugares que alí se
rexistran.

-

Elaborade un listado conxunto coas parroquias e lugares a intervir.
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Compara na lista primeira que fixeches – logo da consulta na casa ou con
veciños – se a denominación tradicional coincide coa que provén do
Nomenclátor.

-

Busca no mapa previo de concentración parcelaria os nomes das leiras, fontes,
regos, etc. e elabora un listado. Fala na casa sobre este inventario (os nomes) e
apunta a súa beira comentarios que poidan facer os maiores.
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Sesión 3ª. Desenvolvemento
Presentación dun documento auxiliar de traballo: a
fotografía aérea
Convertida hoxe en ferramenta de obrigatorio manexo en Toponimia, a fotografía
aérea permite a localización exacta e a delimitación precisa dun nome xeográfico.
A foto coa que se traballa é o resultado da ampliación a escala 1: 5.000 dunha foto
orixinaria 1: 20.000 realizada en voo do ano 1.999-2.000. Este material fotográfico procede do
SITGA.
Facilitaráselle a cada grupo a fotografía aérea do lugar a intervir glosando
antes os elementos informativos de que consta, a saber:
Código da Foto
Número de foto SITGA. Está composto por dez díxitos que se
len do seguinte xeito: os tres primeiros números corresponden co
número de folla 1: 25.000 do IGN, o seguinte díxito indica a pasada
do voo, os catro seguintes sinalan o número de fotografía aérea e os
dous últimos, precedidos do trazo, o cuadrante da fotografía aérea 1:
20.000 orixe da ampliación.
Do seguinte xeito: Código: 12428034-11
• 124 •
Indicativo do número da folla do mapa topográfico nacional.
•2•

Número da pasada da foto. Aparece no mapa de voo e indica a que zona
corresponde do mapa topográfico 1:25.000. Cada folla do mapa topográfico ten catro pasadas.
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1ª Pasada
2ª Pasada
3ª Pasada
4ª Pasada
• 8034 •
Número da foto. Aparece indicado no mapa de voo e marca a zona a que
corresponde no mapa topográfico 1: 25.000.
• -11 •
Indicador de cuarto de foto. Cada foto divídese en catro cuartos quedando
configurada do seguinte xeito:
11

12

21

22

Cuadrícula na foto
Esta foto leva unha cuadrícula que serve de referencia para a
identificación e localización no terreo de cada un dos topónimos recollidos, que
terán un número para ser relacionados coa información recollida na FICHA DE
ENQUISA.
O enramado de cuadrículas. Referénciase a través da numeración
vertical da foto e horizontal das letras. Os cuadrantes superiores dunha
fotografía aérea (11 e 12) teñen unha numeración do 1 ó 23, mentres que os
inferiores (21 e 22) van do 24 ó 45. Na parte horizontal da fotografía preséntase
a progresión esquerda-dereita do A-W (11, 21) para os cuadrantes da esquerda
e X-SS para os da dereita (12 e 22).
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Como obter unha foto da túa zona. A solicitude ó SITGA
Constarán na vosa petición os seguintes datos:
Nome do concello
Nome da parroquia
Nome dunha entidade de poboación
Número da folla do 1:50.000 ou 1:25.000 correspondente ó mapa
topográfico nacional en que estea situada a zona de traballo.

Determinación

das

necesidades

inmediatas

para

a

obtención de datos toponímicos a través da recolleita
oral: as enquisas prospectivas
1- Sobre quen informa: FICHA DO INFORMANTE
2- Sobre a maneira de obter a información oral: FICHA DE ENQUISA
TOPONÍMICA

Sesión 3ª. Actividades
-

Localiza cinco puntos de referencia coñecidos na fotografía aérea facilitando
as súas coordenadas.

Sesión 4ª. Desenvolvemento
Preparación dun modelo de FICHA DO INFORMANTE
O soporte natural da microtoponimia é a memoria oral, é por iso que cómpre
optimizar o modo de obter a información que reside nesta fonte. A elaboración dunha FICHA
DO INFORMANTE pretende rexistrar pormenores da propia fonte oral, é dicir, do informante
(identidade, actividade, etc.) así como da calidade da información que subministra.
O perfil do informante
Considerarase informante “autorizado”:
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calquera persoa nacida no lugar ou, no seu defecto,
que leve 25 anos vivindo alí.

•

que teña entre 50 e 80 anos e conserve boa
memoria.

•

que desenvolva unha actividade laboral ligada co
medio (labrego, cazador, pescador) e posúa un bo
coñecemento do terreo.

A información toponímica poderá obterse a través dun informante individual ou
dun grupo de informantes. Acadaranse resultados máis positivos en agrupamentos de 2, 3, 4
informantes porque fará posible que se cotexen os datos.
O modo da elección dos informantes
A proximidade que o enquisidor ten coa zona de traballo facilitaralle a escolla dos
informantes ó tempo que servirá para vencer os receos e suspicacias que produce neles o
estraño.

Na FICHA DO INFORMANTE, que o/a alumno/a debe cumprimentar no
momento da recollida e antes de comenzar a ENQUISA TOPONÍMICA, figurarán os seguintes
datos:

ENQUISADOR/A
Persoa que fai a recolleita da información.

INFORMANTE. Código
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Vén dado pola relación de códigos provinciais e municipais proporcionada polo
Nomenclátor de Galicia máis un número de informante relacionado coa orde temporal das
enquisas.
27

Lugo (provincia)

048

A Pontenova (concello)

08

Vilaoudriz (parroquia)

001

primeiro informante deste concello.

Está composto de 8 díxitos: 27 048 08001
Solicíteselle ó SITGA a información necesaria para cubrir este campo.

Individual ou Grupo
Indícase se a información se recolle dun só informante (individual) ou se procede
dun grupo no que distintos individuos van dando datos, complementándose entre todos.

Nome do/a informante
Nome da persoa ou persoas ás que se lles realiza a enquisa oral.

Actividade
Trátase de determina-lo traballo que relaciona o informante co seu medio xeográfico
inmediato (cazador, pescador, labrego, gandeiro, garda forestal, etc), en tanto en canto esta
actividade comporte un mellor coñecemento do entorno.

Lugar
Nome do lugar no que se realizou a enquisa.

Parroquia
Nome da parroquia na que se realizou a enquisa e código correspondente do
Nomenclátor de Galicia
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Concello
Nome do concello no que se realizou a enquisa e código correspondente do
Nomenclátor de Galicia.

Idade aproximada
Idade aproximada da persoa ou persoas ás que se lles realiza a enquisa oral. Pódese
considerar mozo a persoa de menos de 30 anos, adulto entre 30 e 60 anos e vello, máis de 60
anos.

Anos de residencia no lugar
Débese tipificar como persoa autóctona ou persoa foránea e cuantificando, no segundo
caso, os anos que levan vivindo no lugar.

Data de enquisa
Represéntase o día, mes e ano no que se efectuou a enquisa, do seguinte xeito: 26-1000.

Total de topónimos
Os topónimos proporcionados na enquisa oral polo informante valoraranse de xeito
cuantitativo absoluto. Total de topónimos recibidos do informante.

Calidade do informante
Neste apartado trátase de facer unha valoración da información a partir da
verificación realizada polo informador a través dos seguintes parámetros:
Orientación
Información que será avaliada polo enquisador e que reflectirá como se goberna o
informante no mapa, se necesita axuda externa, se recoñece facilmente o terreo sobre a foto, se
non é quen de identificar na foto o contorno xeográfico, etc.
17/75
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Cuantificarase do seguinte xeito:
Mala orientación na fotografía
Regular orientación na fotografía
Boa orientación na fotografía

Localización
Valoraranse a facilidade do informador para a localización do topónimo (na foto,
na cartografía, no terreo in situ) e a seguridade que presenta sobre o propio territorio.
A súa credibilidade medirase nestes termos:

Mala situación e delimitación do topónimo.
Regular situación e delimitación do topónimo.
Boa situación e delimitación do topónimo
.
Información contrastada
A información dada polos informantes debe ser contrastada sempre que sexa
posible para comparar a fiabilidade e a exactitude dos seus datos. A información escrita
rexistrada nos mapas ou noutras fontes cotexarase en todo momento coa proporcionada
oralmente para valorar a converxencia ou diverxencia das fontes.

Coincidencia total con información recollida noutras fontes de
información (documentada ou oral)
Coincidencia parcial por existencia de certas diverxencias con
outras fontes de información (documentada ou oral)
Non coincidencia, por existencia de total diverxencia con outras
fontes de información (documentada ou oral)
Non contrastada, por falta de documentación ou informantes.
Observacións
Sinalarase todo aquilo que complemente os campos anteriores.
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Modelo de FICHA DO INFORMANTE

FICHA DO INFORMANTE
Informante
Provincia
Concello
Parroquia
Número Informante
Individual

Grupo

Nome do Informante ................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Actividade ..................................................................................................................................
Lugar ........................................................

Parroquia ..........................................................

Municipio ..................................................................................................................................
Idade aproximada ....................................

Anos de residencia no lugar .............................

Data da enquisa .......................................

Total topónimos ................................................

Calidade do informante
ORIENTACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

Mala
Mala

Regular
Regular

Boa
Boa

INFORMACIÓN:
CONTRASTADA:
Coincidencia total
NON CONTRASTADA:
Non contrastada

Coincidencia parcial

Non coincidencia

Menos do 50% topon.

Máis do 50% topon.

Observacións: .............................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ENQUISIDOR:
Código:
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Sesión 4ª. Actividades
-

Elabora un modelo de FICHA DO INFORMANTE seguindo os patróns
marcados na clase. O profesor presentará un modelo e os alumnos realizarán o
seu, escollendo logo o deseño que máis lles guste entre os propostos.

Sesión 5ª. Desenvolvemento
Elaboración dun marco teórico previo ó esbozo da FICHA
DE ENQUISA TOPONÍMICA
De todos é sabido que un nome propio que identifica un lugar é un topónimo, sen
embargo, detrás de cada nome xeográfico agóchanse tres elementos: o lugar “bautizado”, a
realidade xeográfica dese lugar e o termo co que se bautizou.
Segundo Terrado (1999: 68 ss) convén diferenciar:
O referente ou punto concreto do terreo que identificamos por medio
dunha forma léxica.
O designatum ou tipo de realidade que identifica o nome de lugar. Cada
nome de lugar leva unha codificación xeográfica que vén determinada polo
elemento físico que designa (pena, rego, muíño, entidade de poboación,
etc.). Estes xenéricos adoitan agruparse nunha serie restrictiva de tipos ou
campos temáticos.
De seguido ofrécese un inventario de xenéricos e tipos máis
comúns do chan galego que ten como finalidade axilizar a catalogación de
calquera apelativo que poida entrar a formar parte dun topónimo.
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Reprodúcese con pequenas variantes o incluído no proxecto
TOPONIMIA DE GALICIA.

COMARCA
CONCELLO
PARROQUIA
barrio, vilar

ALDEA

lugar

PARTE DE ALDEA

cidade (A Coruña, Santiago, Sada..)
vila (Negreira, Camariñas... carácter
histórico ou administrativo)

NÚCLEO URBANO

núcleo urbano (Milladoiro…, entidades
con funcións urbanas: comercio..)
PARTE DE NÚCLEO URBANO
URBANIZACIÓN

Entidades
Humanas CASA ILLADA

casal
lugar (casa con terreos de cultivo)
castros, restos prehistóricos ou
medievais (arca, castelo, coroa)

CONSTRUCCIÓNS SINGULARES

capela, igrexa, ermida, mosteiro
pazo
muíño, batán, lagar, pelamio
cruceiro
complexos industriais, industrias,
fábricas (forxas, ferrerías, telleiras…)

OUTRAS

complexos comerciais
complexos agrícolas e gandeiros

Augas

RÍA
RÍO
PARTE DE RÍO
arroio, bioca, regueiro
doiro, dioivo, cavorco

REGATO

torrente
canle
barranco

CANLE

enxurrada, quenlla

RIBEIRA
LAGO

lagoa
21/75
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POZO
corgo/a

POZA

pozanca, focha

FONTE
ENCORO, PRESA

manancial
abanqueiro, cachón, cadoiro.

FERVENZA

fecha, breixa, freixa
braña, xunqueira (poden chegar a ser
aproveitadas como prados)

TERRA ASOLAGADA

gándara
insua (illa no medio do río)

OUTRAS

foz (sector no que conflúe o río co mar)
ribeira
beiramar

Accidentes
COSTA
costeiros

mariña
cantil
marisma
illote

ILLA

arquipélago (grupo de illas)
cabo
punta (porción de terreo pequena e
estreita entrante no mar)

ENTRANTE DE TERRA

enseada, rada, cala
baía
golfo (porción de mar entrante entre
dous cabos)

ENTRANTE COSTEIRO

boca (porción de mar entrante entre
dous diques)
ESTEIRO
baixo

BAIXÍO

banco, barra
farallóns

CON

escollo
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cons, coios

COÍDO

escollera
peirao

PORTO

espigón

PRAIA

areal, areeira, area
arrecife

OUTROS

furna ou fosa

SERRA
bico, cabezo, cima

PICO

pico, alto, cerro
montaña, monte, outeiro
lomba

MONTE

monte, montouto, montelo, cotarelo
alto, bicaño,
caeira, costa
aba

LADEIRA

socalco (terraza) muro que sostén a
terra
pena, peneda, penela, penedo, petouto

Accidentes PENA
terrestres

petón
croio
planicie atopada a certa altura: chaeira,
chanceira, chaela, chancela

CHAIRA

aba
páramo
canada, canón

VAL

caivanca, freita, golada, quenlla
val, valgada, veiga

MINA, CANTEIRA
espenuca,

COVA

furna, caverna
terraza, socalco (poden estar en ladeira
indicando en observacións esta
particularidade)

OUTROS

Vías

autoestrada

ESTRADA

estrada comarcal, local
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pista
carreiro, corredoira

CAMIÑO

congostra, corga...
calzada, camiño real
vao
ponte, pontillón, pontella, pontigo, pear,
pasadoiro

PASO NO RÍO

porto do río
VOLTA, CURVA

retorta

ENCRUCILLADA
OUTRAS

forcada, cruz, cruzada
leira, olga, chousa, agro, agra, campío,
herdade, tenza
labradío, eira, enxido, seara, senra,
nabeira, veiga

CULTIVO

prado, ribeira, braña
pastizais, devesa, pradería, camposa
propiedades comunais: barcela, ceibo,
seara.

Terras

bosques: souto, carballeira, sobreiral,
abeleiral, eucaliptal, piñeiral, etc

ARBOREDO

fraga, bosque de especies caducifolias
mesturadas
ramalleira, piornal, toxal, xesteira

NON ARBOREDO

broza, campa.

¿QUE ENTENDEMOS POR…?
ENTIDADES HUMANAS
Topónimos referidos a asentamentos humanos.
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COMARCA
Entidade administrativa ou territorial (Comarca Natural).
CONCELLO
zNome do concello como entidade administrativa.
PARROQUIA
Nome da parroquia coa súa advocación.
ALDEA
Espacio xeográfico con topónimo referido á entidade de poboación.
PARTE DE ALDEA
Parte do espacio territorial que está dentro do considerado como aldea.
NÚCLEO URBANO
Entidades de poboación con características urbanas.
PARTE DE NÚCLEO URBANO
Parte do núcleo urbano, barrio, periferia.
URBANIZACIÓN
Núcleo de hábitat de recente creación no medio rural ou na periferia urbana.
CASA ILLADA
Topónimo orixinado pola identificación dun espacio habitado.
CONSTRUCCIÓNS SINGULARES
Elementos que pola súa singularidade forman parte do patrimonio histórico ou da
etnografía do territorio.
OUTRAS
Edificacións que serven de referente xeográfico no territorio pola súa situación
illada como colexios, fábricas, etc.

AUGAS
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Topónimos referidos ós cursos de auga.
RÍA
Val fluvial asolagado na súa totalidade polo mar.
RÍO
Curso de auga que desauga no mar, nun lago...
PARTE DE RÍO
Sector dun río ou regato con topónimo singular ou que recolle o nome do territorio
polo que pasa.
REGATO
Curso de auga moi estreito e pouco profundo.
CANLE
Corrente de auga definida que decorre por unha canle estreita e orixinada no terreo
polo home ou polas fortes chuvias.
RIBEIRA
Beira ou terreo próximo ó río, mar ou lagoa.
LAGO
Masa permanente de auga de maior ou menor dimensión nunha depresión do
terreo.
POZO
Sitio ou paraxe nos ríos onde existe máis profundidade.
POZA
Balsa de auga estancada.
FONTE
Auga que flúe ou abrolla do interior da terra.
ENCORO, PRESA
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Construcción feita polo home para aproveitamento da auga.
FERVENZA
Salto de auga.
TERRA ASOLAGADA
Terreos deprimidos que presentan anegamento case permanente.
OUTRAS
Particularidades relacionadas co río como insua, foz…

ACCIDENTES COSTEIROS
Topónimos que definen o ámbito espacial dos terreos próximos ó mar.
COSTA
Terra que está próxima ó mar.
ILLA
Terra rodeada de auga por todas partes.
ENTRANTE DE TERRA
Entrante de terra no mar.
ENTRANTE COSTEIRO
Entrante de mar na terra.
ESTEIRO
Extensión mariña próxima á embocadura dun río.
BAIXÍO
Elevación do fondo do mar que ó baixar o mar impide o paso das embarcacións.
CON
Rocha na superficie da auga.
COÍDOS
Lugar ou terreo con moitas pedras. Aparecen como praias.
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PORTO
Construcción feita polo home.
PRAIA
Espacio cuberto de area na beira do río ou do mar.
OUTROS
Realidades non especificadas nas anteriores categorías.

ACCIDENTES TERRESTRES
Elementos da orografía que definen a nosa paisaxe.
SERRA
Serie de montañas.
PICO
Cume, parte máis alta do monte.
MONTE
Elevación do terreo.
LADEIRA
Vertente dunha montaña, outeiro ou monte. O topónimo hase de referir á
totalidade da ladeira do monte, inferindo que de haber varios nomes serían denominacións de
espacios concretos en función do seu uso, ocupación ou propiedade.
PENA
Rocha de considerable volume.
CHAIRA
Planicie de maior ou menor extensión, suavemente ondeada e que se amosa tanto a
certa altura como formando o fondo dun val.
VAL
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Depresión alongada rodeada de relevo máis alto.
MINA, CANTEIRA
Escavación na superficie terrestre.
COVA
Cavidade natural ou artificial escavada na rocha.
OUTROS
Realidades non incluídas nas categorías anteriores.

VÍAS
Topónimos vinculados coa rede viaria.
ESTRADA
Vías que conforman a rede de comunicacións da Comunidade Autónoma. O seu
firme está asfaltado e comunican poboacións.
CAMIÑO
Vías que conducen a explotacións agrarias na súa maioría, e na actualidade, a
entidades illadas de poboación. O seu firme pode ser asfáltico, de terra ou de cemento armado.
PASO NO RÍO
Zonas de paso por onde se pode cruzar un río.
VOLTA, CURVA
Zona da estrada que se coñece cun nome propio. Este pode afectar ó espacio máis
próximo.
ENCRUCILLADA
Confluencia de camiños ou estradas.
OUTRAS
Vías que non forman parte das categorías anteriores
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TERRAS
CULTIVO
Terras dedicadas a cultivos diversos, incluídos pastizais e prados. Tamén se
consideran de “cultivo” aquelas abandonadas nos últimos tempos e as mixtas que comprenden
tanto monte como labradío.
ARBOREDO
Monte con predominio de arboredo en máis dun 50% sobre outras superficies. O
arboredo define o territorio e pode deducirse do propio topónimo.
NON ARBOREDO
Monte baixo onde predomina a matagueira.

Este modelo non persegue ser único e nada impide que se presenten outros
alternativos e igualmente acertados.

Convén advertir que non tódolos xenéricos enumerados anteriormente permanecen
en cada zona senón que só algúns forman parte do léxico toponímico local.
O investigador de toponimia deberá examinar a esta altura a dimensión do léxico
xenérico comparando o seu valor no estándar e na fala local coa finalidade de valorar o alcance
semántico do nome de lugar. Cómpre incluír, pois, un –Comentario de xenéricos da zona–
porque característica principal na toponimia “es el valor local, a lo sumo regional, que tiene su
vocabulario (...). La toponimia es un corpus léxico propio de “un habla”. Una cosa es el
significante, que si puede ser común e idéntico en todas partes y otra cosa que ese significante
tenga en cada zona dialectal un valor semántico distinto” (Trapero 1995: 174-175).
O signifiatum ou valor do elemento léxico.
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Tódolos estudios toponímicos se acercaron ó significado do especificativo
propoñendo clasificacións semánticas ou lóxico-semánticas que non eran máis ca
agrupamentos do léxico toponímico en campos semánticos.
De seguido figuran algúns modelos empregados en distintos estudios de toponimia
peninsular:

Terrado
(1999: 84)

Vertentes
Chairas
Depresións
Elevacións
Cavidades

García Arias
(1995: 61)

Orotoponimia
Litotoponimia

Trapero
(1995: 81-82)

Elevacións do terreo
Depresións do terreo
Cavidades do terreo
Vertentes do terreo
Chairas

Cursos de auga
Hidrotoponimia
Masas de agua
Mananciais e pozos

Botánica

Bernat Agut/Guardiola Noguera
(seguindo proposta do prof. Peraire
de Benassal)
(1995: 467-469, 505-506)
Topónimos definidores da forma
de relevo
Horizontalidade do terreo
Prominencias en xeral
Cimas e prominencias afiadas
Prominencias macizas
Outras prominencias. Prominencias
menores
Depresións
Paredes verticais e paredes inclinadas
Diferencia de altitude. Situación e
tamaño
Exposición e orientación
Hidrónimos
Augas correntes
Augas non correntes
Murmullo, movemento, temperatura
e cor da auga
A intervención humana
Outros hidrónimos
Vexetación e fauna
A vexetación: termos xerais.
Colectivos de vexetación variada
As árbores: especies naturais,
colectivos de especies concretas
As árbores: especies cultivadas,
árbores froiteiras
Arbustos, plantas e herbas
Especies cultivadas de arbustos e
l t

Fitotoponimia
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Fauna

plantas
Animais en xeral: topónimos que se
refiren ós animais colectivamente e
ás características propias dos animais
Mamíferos
Aves e paxaros
Outros animais

Zootoponimia

Hábitat humano

Denominacións
dos
núcleos de poboación

Valoración

Valoración aspectual do
terreo (calidade, estética, cronoloxía, térmica, dimensión, forma,
tamaño)

Relación
antroponímica

Xulia Marqués Valea

Antroponimia
Etnotoponimia
Haxiotoponimia
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O home e as actividades humanas
(1): O corpo humano, hábitat e
vías de comunicación
O home: o corpo humano,
alimentación
A casa e as partes da casa
Agrupamentos ou núcleos de
poboación
Partes de agrupamentos. Topónimos
urbanos
Motivos afectivos das casas e
agrupamentos
Outros edificios e construccións
As vías de comunicación
Pasos e pontes
Límites administrativos
Características do lugar. Outras
motivacións semánticas
Forma e dimensión do lugar
Características visuais
Outras características sensoriais
Localización temporal
Situación xurídica, importancia
Obxectos ou elementos característicos do lugar
Efectos de fenómenos
Outros
O home e as actividades humanas
(3) : topónimos procedentes de
antropónimos. Expresión da
propiedade
Topónimos formados sobre nomes
persoais
Topónimos formados sobre apelidos
Topónimos formados sobre apodos
Topónimos formados sobre xentilicios
Propiedade dun título, cargo,
dignidade
Expresión da propiedade mediante o
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oficio
Propietario colectivo

Relación local
Ecotoponimia
Ergotoponimia
Cromotoponimia

Cor do terreo
Vías de comunicación
Orientación e posición
do terreo
Peculiaridade das formas do terreo
Denominación das terras de cultivo
Composición e tipos de
terreo
Propiedade da terra

O chan. Composición do terreo
As rochas e pedras en xeral
Clases de rochas
A terra
Outros terreos
O mundo cárstico
Outros topónimos relacionados coa
composición do chan
O home e as actividade humanas
(2): Topónimos procedentes de
activades productivas e de
relacións sociais.
Relacións institucionais e xurídicas
Topónimos relacionados coa agricultura
A gandería e o aproveitamento dos
bosques
Metereoloxía
Industria e artesanía
Comercio e actividades sociais
Feitos históricos
A relixión
Outros
A toponimia
Localización. Situación en relación a
outros lugares
Nomes que indiquen dirección,
destino ou procedencia
Relación de extensión ou inclusión
Relación de proximidade

Sesión 5ª. Exercicios
-

Diferencia en varios puntos xeográficos próximos ó centro escolar –e
coñecidos por todos– o referente, o designatum e o significatum.

-

Indicade apelativos que formen parte dos seguintes campos semánticos:
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o Elevacións do terreo
o Depresións do terreo
o Cavidades do terreo
o Vertentes
o Chairas
o Augas correntes
o Augas non correntes
o Mananciais e pozos
o Árbores
o Colectivos de árbores
o Arbustos e herbas
o Entidades de poboación
o Vías de comunicación
o Construccións relacionadas coa agricultura,
gandería, actividades artesanais, relixión.

-

Poñede en común as respostas do exercicio anterior creando unha táboa básica
cos corónimos da zona.

-

Consultade no diccionario o sentido de cada un dos apelativos anteriores e
indicade se hai coincidencia ou non de significado respecto ó uso que se lles
dá na vosa zona
TÁBOA DE CORÓNIMOS

Apelativo

Significado xeral

Valor dialectal

...

...

...
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Comparade a vosa táboa de corónimos coa facilitada anteriormente e
comprobade se hai coincidencia total ou parcial entre ambalas dúas.
Completade, se cómpre, a vosa táboa inicial.

Sesión 6ª. Desenvolvemento
Planificación da FICHA DE ENQUISA TOPONÍMICA
Considérase ferramenta imprescindible no traballo de campo.
A FICHA DE ENQUISA TOPONÍMICA será o documento de identidade do
topónimo, nela incorporaranse as súas señas lingüísticas e xeográficas ademais doutras
observacións relativas á vida do nome de lugar.
Cada topónimo recollido terá a súa FICHA.

Apartados que deben figurar na FICHA DE ENQUISA TOPONÍMICA:

Foto Núm.
Número da foto que aparece na súa parte superior.

Código do informante
Incluído na/s FICHA/S DO/S INFORMANTE/S.

Topónimo
Reproducción ortográfica do nome de lugar. Evitarase o emprego de abreviaturas e a
elisión de xenéricos, conservando ademais a forma léxica orixinaria, aínda que sexa un
castelanismo.
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Ex.: A Capilla, A Castellana, O Apeadero, etc.
A transcrición ortográfica
Realizarase segundo o disposto nas actuais Normas Ortográficas e Morfolóxicas do
Idioma Galego inda que se respectarán as variantes morfolóxicas (Terra Chá-Terra Chan, San
Cibrán-San Cibrao, Goiáns-Goiás, Os Casás-Os Casais, etc.) e léxicas (O Bido-O Bidul,
Paiciera-Painceira, Mazaira-Maceira, Filgueira-Folgueira, etc.) propias de cada área
dialectal do galego.
En caso de que houbese varias variantes dun mesmo topónimo indicaríase no
apartado de Observacións.
Inda que non sempre hai unanimidade para a grafización dos nomes propios, o uso
de maiúsculas e minúsculas axeitarase ás seguintes regras tiradas do Manual de linguaxe
administrativa:
Van en maiúscula os substantivos específicos de topónimos maiores e
menores e mailos elementos referenciais introducidos pola preposición de.
Exemplos: Tourao, Pena Branca (outeiros); Tourao de Arriba, Tourao
de Alá (aldeas).
Van en minúscula os substantivos xenéricos de topónimos menores.
Exemplos: lombo da Viña, cabo Vilán, leiras da Chousa, regato de
Fontao, cas de Xoquín
Vai en maiúscula o artigo determinado e as preposicións e adverbios
locativos que anteceden tanto a topónimos maiores como a topónimos
menores. Exemplos: As Bugalleiras (parroquia), A Casa Nova (aldea),
As Cavadas (leiras); Soaserra (parroquia), So A Casa, Sobor da Aira,
Trala Viña (leiras); Arriba do Monte, Derriba do Tesouro (arboredo).
A transcrición ortográfica reflectirá o artigo determinado (o, a, os, as) en todos
aqueles casos que se rexistre na lingua oral, tendo en conta as seguintes excepcións:
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Non se porá o artigo cando concorra cun nome xenérico (río, leira, agra,
lombo, outeiro) acompañado de complemento preposicional.
Exemplos: agro de Carlos, chousa do Medio (leira), lomba da Viña
(outeiro), río Miño, monte Tourao.
Se transcribimos O Agro de Carlos ou A Lomba da Viña dáse a entender que o nome
xenérico está fixado no topónimo, isto é, que xa non se refire a un agro ou a unha lomba e que
designa unha entidade diferente, como unha parroquia, un lugar, etc. Noutros casos ese xenérico
leva o artigo e vai en maiúsculas porque se considera nome específico único.

Exemplos: A Chousa, A Chousa Redonda (leiras).
Tampouco se representará o artigo cando este dependa do nome xenérico do
topónimo.
Exemplos: o Miño < o río Miño (poremos río Miño), o Tourao < o monte
Tourao (poremos monte Tourao)

Pronuncia
Non se pretende realizar unha transcrición fonética senón reflectir o máis fielmente a
pronuncia popular, por esa razón deberán indicarse fenómenos particulares da fala da zona
relacionados con alteracións do sistema vocálico e consonántico: gheada, sibilantes, rotacismo,
etc.
Representaranse:
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a vocal central palatalizada--------------- ä
e/o tónicos abertos------------------------- ê/ô
e/o átonos abertos ------------------------- è/ò
gheada--------------------------------------- gh
seseo----------------------------------------- s
ese sonoro ---------------------------------- $
prepalatal sonora -------------------------- g/j
rotacismo ----------------------------------- R

Deste xeito, deberemos realiza-la transcrición ortográfica de:
A Casa Vella como A Casa Vêlla
A Xesteira como A Xèsteira ou A Xästeira
O Goldre como O Gholdre ou O Goldre
Vimianzo como Vimianso ou Vimianzo
A Cruz como A Crus ou A Cruz
As Matogueiras como AR Matogheiras, AR Matogueiras, As Matogueiras ou As
Matogheiras; etc.
Ademais, a existencia do artigo determinado reflectirase nesta transcrición de xeito
sistemático, sen ter en conta as regras que se puidesen seguir na transcrición ortográfica.

Xenérico
Consignarase segundo a TÁBOA DE CORÓNIMOS LOCAL realizada en cada caso
particular.

Tipo (de topónimo)
Cumprimentarase seguindo a lista predeterminada de TIPOS, a saber:
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Entidades humanas
Augas
Accidentes costeiros

Accidentes terrestres
Vías
Terras

Código do topónimo
Codificarase o lugar exacto onde se recolleu o topónimo cifrando a provincia,
concello e parroquia co código correspondente do INE no Nomenclátor de Poboación.
Encherase unha soa vez cando se comece cunha parroquia ou concello.
código da provincia............CPr
código do concello .............CC
código de parroquia............CP

27
048
08

Lugo
A Pontenova
Vilaoudriz

Solicíteselle ó SITGA a información necesaria para cubrir este campo

Localización na foto
Número na foto:
Cada topónimo identifícase cun único número na foto.

Cuadrículas:
En cada foto 1: 5.000 represéntanse 576 divisións numeradas con continuidade nos
tres cuadrantes restantes da fotografía aérea.
Cada cuadrícula identifícase mediante a seguinte sucesión de números e letras:
o Números no eixe vertical que vai do 1 ó 45.
o Letras para o eixe horizontal que vai do A ó SS.
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A localización espacial dos topónimos realízase a través da combinación dos dous
eixes (1SS, 45A, etc) e da definición dos seus extremos (superior, inferior, esquerda, dereita).
Tódolos topónimos teñen que ser identificados por unha cuadrícula central
única, onde se situará o número correspondente do topónimo.
No topónimo puntual é a única que se sinalará.
No topónimo lineal sinalarase a cuadrícula central do percorrido.
No topónimo superficial a cuadrícula a marcar corresponde co
centro da área definida ocupada polo número.
Se o noso desexo é precisar con maior exactitude a súa ubicación no mapa
indicaremos as coordenadas xeográficas coa axuda das cuadrículas (C2, C3, C4).
Topónimo lineal
◊

C.1: Cuadrícula extremo inicio

Non topónimo lineal (río, camiño...) indicará un dos estremos

◊

C.2: Cuadrícula extremo final

Non topónimo lineal (río, camiño...) indicará un dos estremos
Topónimo superficial
◊

C.1: Cuadrícula superior esquerda

Nos topónimos superficiais é cuadrícula situada
no extremo superior esquerdo.

◊

C.2: Cuadrícula inferior esquerda

Nos topónimos superficiais situada
no extremo inferior esquerdo.

◊

C.3: Cuadrícula superior dereita

Nos topónimos superficiais situada
no extremo superior dereito.
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C.4: Cuadrícula inferior dereita

Nos topónimos superficiais situada
no extremo inferior dereito.

Documentación:
Sinalarase se o nome de lugar aparece nalgunha das fontes citadas (IGN, mapa de
concentración parcelaria, Catastro) ou noutras fontes de procedencia diversa.
Observacións:
Anotaranse

informacións

complementarias

informacións non deben darse por extenso.
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Modelo de FICHA DE ENQUISA

FICHA DE ENQUISA
Foto Número:
Código Informante:
Xenérico:

Código do Topónimo
CPr
CC
CP

Topónimo:

Tipo:
Pronuncia:

Nº Foto

Localización na foto
C2

Cuadrícula Central C1

C3

C4

Documentación:
Non
IGN
Catastro
Parcelaria
Outros
Observacións:....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Sesión 6ª. Actividades
-

Deseña un modelo de FICHA DE ENQUISA de acordo co marco teórico
exposto na clase. O profesor proporá un modelo e os alumnos deseñarán o
propio, elixindo conxuntamente despois aquel que lles cadre mellor ó seu
propósito.

Sesión 7ª. Desenvolvemento
O transvase da información da FICHA DA ENQUISA á
fotografía aérea
Entrada do topónimo numerado:
A numeración estará determinada pola orde de recolleita. Cada nova foto
empezarase de novo a numeración.

Localización do topónimo no sistema de cuadrículas:

Todo nome de lugar será identificados por unha cuadrícula central única, na
que se colocará o número.
Representación espacial dos topónimos puntuais, lineais e superficiais a
través de símbolos, liñas e contornos, respectivamente.
Topónimo puntual

Representarase cartograficamente mediante símbolos específicos.
Casa illada
Construccións singulares
Outras edificacións
Fontes / Pozas
Minas / Canteiras
Covas
Pontes
Encrucilladas
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Topónimo lineal

Representaranse cartograficamente cunha liña de cor. O número do topónimo
porase na cuadrícula central do percorrido podendo identificarse ademais os extremos na
FICHA DE ENQUISA.
Ríos / Regatos
Camiños

Topónimo superficial
A delimitación da área ocupada polo topónimo farase debuxando na foto o
contorno do espacio que abrangue ou marcando cunha liña a lonxitude do espacio abranguido.
En todo caso consideramos suficiente determina-la cuadrícula central na foto e introducir na
FICHA DE ENQUISA as cuadrículas extremas.
Na foto o número do topónimo porase na cuadrícula central da área identificable
polo nome de lugar.

Sesión 7ª. Actividades
-

Escribe tres topónimos puntuais, tres lineais e tres superficiais do teu entorno.

-

Logo de adxudicarlle a cada nome propio anterior un número, localízao no
mapa e represéntao empregando símbolos, liñas e contornos.

-

¿Por que lles chamamos signos a estes indicadores de espacio
da foto aérea? ¿Con que finalidade se crearon?

-

Inventa ti outros símbolos similares que se poidan empregar en
Toponimia. Tenta escribir unha mensaxe e encárgalles ós teus
compañeiros que a decodifiquen.
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Sesión 8ª. Desenvolvemento
A preparación da entrevista co informante. A necesidade
dunha GUÍA TEMÁTICA
A data e o lugar da entrevista co informante fixarase con tempo procurando
sempre respectar a súa vida familiar e laboral.
Para optimizar o resultado da entrevista oral seguirase unha GUÍA TEMÁTICA
preestablecida o que facilitará a fluidez do proceso e unha certa orde na obtención da
información.
A GUÍA TEMÁTICA formará parte do caderno de campo e incluirá un esquema
cun número limitado de campos semánticos e elementos de referencia esenciais dos mesmos
sobre os que se formularán preguntas indirectas. No desenvolvemento da enquisa deberemos
infundir confianza a quen responde, favorecer a súa espontaneidade e evitar o cansazo con
cuestionarios longos. A entrevista realizarase ó aire libre e terá carácter itinerante. Na
execución da mesma intervirán, cando menos, dous enquisidores, un que dirixirá a conversa e
outro que anotará os datos. O desprazamento e contacto co terreo avivará seguramente os
comentarios e informacións adicionais que o informante coñece sobre o lugar e o seu nome.
A fixación dos datos toponímicos obtidos sobre a fotografía aérea poderá
realizarse nun espacio interior.
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Modelo de GUÍA TEMÁTICA para a entrevista
GUÍA TEMÁTICA
1. Localidade e construccións do termo

-

Nomes tradicionais das casas
Lugares
Rúas antigas
Prazas
Casas illadas no campo
Capelas
Muíños
Lagares
Batáns

2. Orografía

- Camiños
- Corredoiras
- Pasos
- Pontes
5. Vida Agrícola
-

Labradíos
Prados
Terreos ermos

6. Xeobotánica

- Montes
- Vales
- Chairas
- Terreos pedregosos
- Penas
- Canteiras
- Minas
- Covas
3. Hidrografía
-

4. Comunicacións

-

Ríos
Regos
Pozos
Lagoas
Fontes
Lugares encharcados
Saltos de auga
Presas
Conduccións de auga

Bosques
Árbores e arboredas
Arbustos e monte baixo

Baseado en
Terrado (1999: 40-41).
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Sesión 8ª. Actividades
-

Pasa ó caderno de campo a GUÍA TEMÁTICA.

-

Debate cos teus compañeiros sobre a modificación ou conservación do
cuestionario guía anterior.

-

Facede un ensaio oral sobre o modo de aplicar no campo a GUÍA
TEMÁTICA.

Pódese ler o texto “O monte Medulio tamén é na chaira. Se cadra só é na chaira”
pp 160-162 de Don Otto de viaxe pola chaira (CARBALLO FERREIRO).

Sesión 9ª. Desenvolvemento
Revisión do material a utilizar no desprazamento de campo
Cada grupo de traballo terá a esta altura:
FICHA DO INFORMANTE
FICHA DE ENQUISA TOPONÍMICA
Fotografía aérea correspondente ó lugar de recollida
Lista inicial de toponimia
Caderno de campo coa GUÍA TEMÁTICA
Como material complementario poderase usar :
•

A gravadora: instrumento eficaz para rexistrar datos
suplementarios como contos, lendas, etc. que poden ser de
gran utilidade na explicación do topónimo. A gravación
enteira da entrevista servirá para repasar ou comprobar
calquera secuencia do proceso informativo (útil para a
transcrición fonética).
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A cámara de fotos: de gran servicio se o noso desexo é
identificar visualmente o topónimo (válido para a
explicación motivadora). Ten grandes posibilidades de uso,
desde a fabricación de diapositivas ata posteriores
utilizacións informáticas.

Revisión do proceso. A praxe da recollida de información
toponímica
1. 1. Desprazamento ó lugar de recolleita, no que, previa cita, se encontrarán enquisidor
e informante.
2. 2. Cumprimentación da FICHA DE INFORMANTE.
3. 3. Establecemento conxunto (enquisidor–informante) dun punto de referencia a partir
do cal se comezará o percorrido mantendo certa orde no itinerario.
4. 4. Formulación de preguntas seguindo a GUÍA TEMÁTICA.
5. 5. Anotación das respostas na FICHA DE ENQUISA.

Sesión 9ª. Actividades
-

Tendo en conta que a comunicación pode ser verbal (oral, escrita) e non verbal
(visual, sonora, xestual) indica que sistema de comunicación se emprega cando
recorremos no estudio da Toponimia:
á foto aérea
á entrevista co informante
á redacción da FICHA DE ENQUISA
á gravación que realiza o enquisidor
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Sesións de traballo de campo
Non se pode precisar de antemán o número de sesións porque está en función de
moitas variables: dimensión do espacio intervido, número de alumnos/as que interveñen,
disponibilidade do/s informante/s, etc.

Sesión/s de dixitalización dos datos toponímicos
obtidos na recollida de campo
O ordenador converterase a esta altura nunha ferramenta didáctica imprescindible.
A tarefa máis urxente agora será crear unha base de datos que centralice a información obtida e
que permita acceder á mesma rápida e eficazmente. Imponse a necesidade dun deseño sinxelo
que facilite a consulta a calquera usuario (coñecedor ou non de informática) porque só así se
contribuirá ó coñecemento e á divulgación dos datos almacenados.
O establecemento dos campos da base de datos correrá paralelo ós apartados da
FICHA DE ENQUISA.
FICHA DE
ENQUISA
Apartados
Topónimo
Xenérico
Pronuncia
Localización na foto
Código do topónimo
Documentación
Observacións

BASE DE DATOS
Campos
‘NOME’
‘REFDES’
‘TRANSCRICIÓN’
‘LOCALIZACIÓN’
‘CÓDIGO DO TOPÓNIMO’
‘FONTE’
‘COMENTARIO’
‘NORMALIZACIÓN’
‘PROCED’

Configuración dos campos:
‘NOME’

Formato
Alfanumérico
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‘REFDES’
‘TRANSCRICIÓN’

‘LOCALIZACIÓN’
‘CÓDIGO DO TOPÓNIMO’

‘FONTE’
‘COMENTARIO’
‘NORMALIZACIÓN’
‘PROCED’

Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Notas
Alfanumérico
Numérico
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20
55
2
15
7
8
4
––
45
1

Descrición dos campos:
Campo ‘NOME’ (xeográfico)
Escribiranse os nomes propios de lugar pospoñendo o artigo e separados por unha
coma. Ex. Abidueiras, as.
Cando acompaña ó nome propio un xenérico pospoñerémolo. Ex. Sueiro, fonte de.
Cando un topónimo corresponda a varios referentes cumprimentaranse entradas
distintas para cada un. Ex. Sueiro, lugar de/ Sueiro, pena de/ Sueiro, rego de.

Campo ‘REFDES’
Cumprimentarase cos xenéricos anotados na FICHA DE ENQUISA sinalando en
Observacións se se advirte algún significado particular. Estaremos aludindo ó tipo
de realidade física designada.

Campo ‘TRANSCRICIÓN’
Tentarase reproducir a pronuncia “real” do nome de lugar realizando unha
pseudotranscrición fonética non ríxida coa axuda do AFI (Alfabeto Fonético
Internacional).
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Como non se vai dar unha correspondencia entre as letras do teclado e os símbolos
utilizados polo AFI recorrerase ás seguintes equivalencias.

∫

= X+

ε

= è+

S

= J+

⊃

= ò+

t∫

Tx

= X+

=
+

S

Dj
=

θ

= Z+

µ

= ñ+

+

λ

Ll
=
+

As harmonizacións vocálicas representaranse: E+, O+.

Campo ‘LOCALIZACIÓN’
Incorporaranse as coordenadas do nome de lugar na foto aérea: número do
topónimo na foto e cuadrícula central ocupada. Dada a dificultade para inserir as
coordenadas completas dos topónimos lineais, e particularmente, dos superficiais,
optamos por rexistrar o punto central da zona (cuadrícula central) tanto para os
puntuais como para superficiais e lineais.
Constará, así mesmo, o número de foto aérea coa que se traballa.

Campo ‘CÓDIGO DO TOPÓNIMO’
Empregarase a codificación provincial, municipal e parroquial do INE.
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Campo ‘FONTE’
Certificarase a presencia ou ausencia de fontes documentais apuntando se
proceden da cartografía ou da documentación.
Os datos da FICHA DE ENQUISA traduciranse na base de datos do seguinte
modo:

FICHA DA ENQUISA

BASE DE
DATOS

Non

SF (Sen Fonte)
IGN

FC1

Parcelaria

FC2

Catastro

FD1

Outras

FD2

Cartográficas

Documentais

Campo ‘COMENTARIO’
Formarán parte deste campo aquelas indicacións anotadas en Observacións.
Cada investigador determinará a extensión deste campo segundo as súas
necesidades.

Campo ‘NORMALIZACIÓN’
Incluirase a forma normalizada do topónimo.

Campo ‘PROCED’
Rexistarase a natureza do étimo transcribindo na base de datos:
1

no caso de ser prelatino.

2

latino

3

xermánico
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Modelo adaptado de Pérez Piquer (‘TOPOFITX’) (1995: 55-60).

Sesión/s de aproveitamento lingüístico posterior dos
nomes propios de lugar recollidos
Comunicación oral e escrita
Será obxectivo primordial desde a fase inicial do proceso o desenvolvemento da
competencia comunicativa oral e escrita do/a alumno/a prevalecendo sempre esta sobre a
reflexión a realizar sobre a propia lingua.
No transcurso da actividade incidirase en aspectos como:
1- A comunicación verbal e non verbal
2- O signos e o código
3- O diálogo espontáneo e o diálogo planificado
4- Os textos descritivos

Reflexión sobre a lingua
Realizarase sempre a partir dun inventario toponímico real.
Afirmaba Hubschmid (ELH, I, 447) que “todo topónimo que non se deriva de un
nombre de persona o de un gentilicio fue primitivamente, o lo sigue siendo todavía hoy, un
nombre común”.
É por isto, que calquera aproximación lingüística (sincrónica ou diacrónica) que se
faga a un corpus toponímico será similar á efectuada para o léxico común.
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Ó nome propio de lugar podemos acercarnos desde a Fonética, a Gramática, a
Léxico-Semántica ou a Dialectoloxía, mesmo desde o eido normalizador (Normalización
Lingüística), permitíndonos examinar entre outros, os seguintes aspectos:

Fenómenos específicos de cada variante diatópica (seseo,
gheada, rotacismo, etc.)
Fenómenos xerais comúns a todo o territorio (prótese, epéntese,
paragoxe, aférese, síncope, apócope, harmonización vocálica,
etimoloxía popular, tautoloxía)
Procedementos de formación de topónimos:
o A derivación:
Primitivos e derivados. Valoración cuantitativa
Sufixos máis productivos
Valores sufixais máis estendidos (colectivoabundanciais, locativos, aumentativos, diminutivos)
Acumulación de sufixos
o A composición:
Estructura morfosintáctica das unidades toponímicas
compostas
Categoría morfolóxica das bases
Comportamento sintáctico das bases
Xénero gramatical que implica diferencias semánticas (nocións
de tamaño, río / comarca...)
Campos semánticos (estructuras
Perspectiva sincrónica
dialectais)
Familias léxicas (palabras cultas,
semicultas, patrimoniais)
Perspectiva diacrónica
Orixe dos topónimos (léxico de
estrato, superestrato e substrato)
Variantes diatópicas (a pluralidade xeográfica dos nomes de
lugar)
Topónimos “interferidos”: as deturpacións e substitucións por
presión do castelán
Actuación normalizadora. A normativa vixente e a súa aplicación
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EXERCICIOS TIPO para -Reflexión sobre a linguaEstes exercicios plantéaronse sobre unha recollida
real efectuada na parroquia de Vilaoudriz (A Pontenova – Lugo).

Cada

profesor

deberá

propoñer

actividades

específicas baseándose no seu propio inventario.

FONÉTICA
1. ¿Que alteracións fonéticas atopas nos seguintes nomes de lugar: Samateo,
Pirillán, O Xeixo Blanco?

GRAMÁTICA
2. Engade sufixos que indiquen colectividade ou abundancia a estes fitónimos:
carballo...........
bido ................
amieiro ...........
xesta ...............
caxigo .............
figueira ...........
xunco..............
uz....................

3. ¿Cantos sufixos distintos obtiveches con valor colectivo-abundancial no
exercicio anterior?
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Marca o sufixo nos topónimos seguintes e indica o seu valor.
Carracedo ...............................................................................................
O Pallar das Aveas .................................................................................
A Uceira de baixo ...................................................................................

5. Busca nomes de lugar do teu concello con sufixos –EDO ou –IDO. ¿Cal
aparece con máis frecuencia ?.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

6. Un dos sufixos máis productivos en galego é –EIRO ¿Que matiz significativo
ten nos nosos topónimos?

Os Barreiros ............................................................................................
O Leiteiro .................................................................................................
O Zarralleiro............................................................................................

7. Indaga na procura de topónimos do teu entorno rematados en –EIRO/ –EIRA .
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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8. ¿Que característica formal común teñen O Barredal, O Ameixeiral, As

Barreiriñas?. Indica cal é o primitivo sobre o que se formaron.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
9. ¿Cres que O Cubilar podería formar parte da serie anterior?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

10. ¿Que tipo de sufixo achamos nos nomes propios As Penelas, As Parediñas, A

Rodela, O Grandón?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

11. O Pousadoiro e O Rañadoiro son derivados deverbais. Escribe o primitivo
sobre o que se crearon. ¿Que outros termos da vida corrente tiveron unha formación similar?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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12. Escribe os xentilicios correspondentes a Lugo, Mondoñedo, Ribadeo, Meira e
A Fonsagrada.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

13. ¿Que diferencias observas nestes dous grupos de topónimos?
Salmeán

A Mina

Valiñalba

O Xistro

O Xeixo Blanco

O Toco

Sobrelanterior

A Rea

Samateo

A Furca

Seoane

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

14. Separa os constituíntes dos nomes xeográficos compostos indicando a
categoría morfolóxica á que pertencen.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

15. ¿Sufriron algún cambio na súa estructura as bases que forman parte dos
compostos citados? Explícao.
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

16. Busca outros topónimos compostos do teu concello.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

LÉXICO–SEMÁNTICA
17. Subliña os termos que pertencen ó campo semántico das ‘formas do terreo’ na
lectura seguinte.
Despois de comer e recolle-los cacharros, Eurika agatuñou ó máis alto da
coroa e desde alí puido contempla-la serra de Meira e unha fermosa panorámica
de boa parte da Chaira. Logo, deixou ceibo o seu maxín buliceiro e púxose a
cavilar que poderían estar facendo a aquelas horas os desaparecidos habitantes
do Castro. Pasóuselle pola cabeza que algúns igual andaban de caza, outros
traballando as terras, máis dun gardando as ovellas, varios extraendo mineral
dalgunha mina próxima, os máis artimañas entretidos en labores de ourivería.
(Don Otto de viaxe pola chaira, CARBALLO FERREIRO)

18. Completa a lista anterior con outros que coñezas.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................

19. ¿Hai algún topónimo que che sexa familiar na lectura anterior? ¿Cal?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

20. Na parroquia de Vilaoudriz algúns apelativos relacionados co relevo déronlle
nome ó lugar que ocupaban, así aconteceu co Vale, Os Cubilares, Valiñalba, Veiguiña, As

Penelas, Pedra da Area. Agrúpaos en series segundo designen depresións, covas, chairas,
composición do terreo, etc.
Depresións

Covas

Chairas

Composición do terreo

21. O étimo latino CLAUSAM deu en galego chousa, á mesma familia tamén
pertencen choer, choído, clausura ou clausurar. ¿Cales son as palabras cultas? ¿e as
patrimoniais?
Cultas..................................................................................................................
Patrimoniais .......................................................................................................

22. Completa o cadro cos vocábulos cultos que faltan
Latín

Palabra culta
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VETERUM

vedro

PLANUM

chan / chaira

POPULUM

pobo

OCULUM

ollo

AQUAM

auga

23. ¿Serías quen de engadir algunha palabra patrimonial máis?.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

24. Coa axuda do profesor e dun diccionario que inclúa étimos pon á beira de cada
serie de voces –prelatina ou latina– segundo corresponda:
coto, lama, barranco, bouza, lousa, laxe, carballo
outeiro, caldas, foz, vila, mosteiro, cruz

25. ¿Consérvase como topónimo na túa parroquia algún dos apelativos anteriores?

Topónimos prelatinos

Vilaudriz
Topónimos latinos

26. Xa saberás que lles chamamos linguas de substrato a aquelas que había no
noroeste peninsular antes da chegada dos romanos e linguas de superestrato ás que chegaron
aquí despois de desaparecido o imperio romano.
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As lecturas que veñen a continuación pertencen a Don Otto de viaxe pola chaira,
indica en cal hai referencias á lingua de substrato e en cal á de superestrato.
-Pois despertoume e mancoume. ¿Non ve
que as raíces son moi delicadas?... Pero non
-E, pois, se van cara a Castro de Rei, aquí

teña medo... que eu non son agresivo... As
miñas raíces son celtas, ¿sabe?... ¡Boh!... Eu

están ás portas mesmas do municipio, tén

ben sei que de todo celtas non son pero... -

parroquias de nomes moi fermosos e que cadran
moi ben ó oído. toles coma: Dumpín, Orizón,

achegouse o tolo a Don Otto e díxolle ó oído-

Mondriz, Bendia, Loentia, Azúmara, Triabá.

, non o digo a ninguén; porque convén que se

Algúns

crea que son celtas de todo... e só celtas...

deses

nomes

son

de

orixe

xermana, -observou o arqueólogo.

Vostede non diga tampouco a ninguén que

-Ai, serán, si señor. Non digo que non,

non son de todo celtas... ¿Promete que me ha

-asentiu a rosquilleira.

de garda-lo segredo?
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27. ¿Saberías contestarlle a este rapaz?
......................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

28. Moitos nomes de lugar de procedencia xermánica teñen algúns destes “temas”
na súa estructura:
Elementos xermánicos

Significado

Ricus (riz)

que ten poder de

mil/mir/miro

famoso

monde/mondi/munde/mundi

protección

Sende/sinde

camiño, expedición militar

ufe/ulfe/olfe

lobo

Xil/xilde

imposto

Nome de lugar da túa zona

Completa a terceira columna con nomes da túa zona que che recorden estas bases.

29. SABÍAS QUE…Vilaudriz chámase así porque esta vila foi fundada por
Audericus, un home de procedencia xermana. Vilaudriz é un topónimo composto formado por
un elemento latino vila e un elemento xermánico audriz ¿Que outros nomes dos arredores
coñeces que teñan vila na súa estructura? ¿e –riz no segundo?

......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
30. Localiza nun mapa do teu concello os nomes de lugar que citaches no
exercicio anterior.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

31. Busca no Nomenclátor da túa provincia dez formas toponímicas de orixe
xermánica.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

TOPÓNIMOS “INTERFERIDOS”
32. Le o seguinte texto.
Consigo naquela viaxe ás terras de Lugo traían Don Otto e Eurika unhas
cartas xeográficas que el sacara caladamente da biblioteca de Maguncia,
mentres a muller entretiña ó bibliotecario, tamén un home de idade, facendo que
se deixaba face-las beiras por el. Naquelas cartas ou planos un puntiño roibo
sinalaba unhas minas de ouro que foran explotadas xa polos romanos, no lugar
de "Tojoviejo" da parroquia de Sanmartiño de Goberno, do municipio de Castro
de Rei.
En realidade o nome que figuraba nos planos estaba trabucado. O
trabucamento houbo ser intencionado e debido a que fora bibliotecario maior en
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Maguncia durante todo o século dezasete un demo mediano. E, polo que tiña
comprobado o universal Cunqueiro e así o deixou de manifesto no seu discurso de
ingreso na AcademiaGalega, hal moitos tesouros gardados por demos medianos
que chegan o argallar nos planos para que non sexa doado dar con eles, anque
sempre deixan algunha pista. O mesmo, tampauco fai falla ir tan aló para xustificar
tal erro; pois, tamén puido ser debido á pouca capacidade dos castelanizadores dos
nosos nomes galegos, por orde de dona Isabel e don Fernando, a quen Deus teña
perdoado todo o mal que lle fixeron á nosa lingua.
Por máis que os mapas transcribisen "Tojoviejo", a paraxe sinalada co
puntiño roibo foi, é, e será por séculos de séculos "Toxeirosvellos"; que os
nomes dos sitios son patrimonio dos pobos e non propiedade privada de reis,
nin xoguete de demos medianos.

33. Aquí temos de novo a don Otto, arqueólogo xubilado, e á súa muller Eurika,
que seguen de viaxe por terras de Lugo en busca dun lugar do concello de Castro de Rei.
¿Con que nome figuraba nos mapas? ¿Cal era o seu nome real?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

34. Moitas veces os topónimos sufriron como no caso anterior, a presión do
castelán ¿cal é a forma galega que corresponde a Puentenuevo, Villameá, Villaboa, Villaeimil?

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

35. Seguramente foron tamén “demos medianos” os que xogaron cos nomes das
casas de Vilaudriz, poñéndolles uns falsos Ribera, O Plazuelo, Linares, Rogelio, A Maestra,
Losada en lugar dos auténticos.......................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
36. Busca outros nomes de lugar galegos do teu entorno castelanizados ou
semicastelanizados.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

37. Le os seguintes textos lexislativos.
LEI 3/1983, DO 15 DE XUÑO, DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Artigo 10

•

1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial o
galego.

•

2. Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos
nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos
de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos
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topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será
determinado polo Concello correspondente.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA
Artigo 5

1. A lingua propia de Galicia é o galego.
2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos
teñen o dereito de os coñecer e de os usar.
3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e
oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego
en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e
disporán os medios necesarios para facilita-lo seu
coñecemento.
4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS LINGÜÍSTICOS
Artigo 31
Toda comunidade ten dereito a preservar e usar en tódolos ámbitos
e ocasións o seu sistema onomástico.
Artigo 32
Toda comunidade lingüística ten dereito a facer uso dos topónimos
na lingua propia dos seu territorio, nos usos orais e escritos, e nos
ámbitos privados, públicos e oficiais.

SOBRE NORMALIZACIÓN DE NOMES XEOGRÁFICOS
Principios Fundamentais adoptados polas Conferencias das Nacións Unidas.
1. O respecto ó uso
2. A unicidade do nome de lugar
3. O respecto á vontade das poboacións afectadas
4. A non traducción de nomes propios
5. O respecto ós nomes autóctonos

38. Comenta cos teus compañeiros e co profesor o grao de cumprimento da lei en
materia toponímica. Fai unha redacción sobre o tema.

39. Anota os nomes que aparecen nos indicadores da estrada cando saias de viaxe
fóra do teu concello. Facede despois unha posta en común na clase e valorade se a situación se
repite noutros concellos dos arredores.
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

40. Comenta a viñeta de Carrabouxos 90

.....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

41. A castelanización tamén chegou ós apelidos. ¿Cres que é correcta a
apreciación de don Otto?
Parece raro que sendo el galego se apelidase Carbajal e non Carballal. ¿Castelanizaría o apelido en
América ou xa iría con el adulterado daquí?
(Don Otto de viaxe pola chaira, CARBALLO FERREIRO)

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

42. Escribe os apelidos dos teus compañeiros e subliña aqueles que sendo galegos
están deformados por influencia do castelán. Nunha posta en común posterior observade se se
repiten as mesmas alteracións.
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

43. Comenta a posibilidade de “reconverter” os apelidos subliñados anteriormente
despois de ler o seguinte texto:
LEI 40/1999, DO 5 DE NOVEMBRO, SOBRE NOME E APELIDOS
E ORDE DOS MESMOS
Artigo terceiro
A encargada ou encargado do Rexistro, a petición do interesado ou do seu
representante legal, procederá a regularizar ortograficamente os apelidos
cando a forma inscrita no Rexistro non se adécue á gramática e fonética
da língua correspondente do estado español».

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

DIALECTOLOXÍA
44. Pola túa aldea pasa o rego de Xan Foucín. Foucín é unha forma dialectal. ¿Cal
lle correspondería no estándar?

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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45. Busca na túa parroquia e no teu concello nomes de lugar que teñan unha
sufixación dialectal similar.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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