
Enquisa  Educación Infantil  

 

ENQUISA PARA AS NAIS E PAIS DO ALUMNADO QUE COMEZA  

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA / EQUIPO DE INFANTIL/ EQUIPO DIRECTIVO 

Data de nacemento do/a  neno/a _________ 

Lugar de residencia _______________________ 

  
1. Que lingua fala habitualmente o/a neno/a? 

  1. Só galego 

  2. Predomina o galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Predomina o castelán 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

2. En que lingua lle falou a nai desde que naceu? 

  1. Só galego 

  2. Máis galego ca castelán 

  2. Galego e castelán por igual 

  4. Máis castelán ca galego 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

3. En que lingua lle falou o pai desde que naceu? 

  1. Só galego 

  2. Máis galego ca castelán 

  2. Galego e castelán por igual 

  4. Máis castelán ca galego 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 
4. Que lingua falan habitualmente entre si o pai e a nai (ou titor e titora)? 

  1. Só galego 

  2. Predominantemente galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Predominantemente castelán 

  5. Un galego e outro castelán 

  6. Só castelán 

  7. Outra(s). Indíquese:.......... 
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5. Se ten irmáns, en que lingua falan co/a neno/a?: 

  1. Só galego 

  2. Máis galego ca castelán 

  2. Galego e castelán por igual 

  4. Máis castelán ca galego 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

6. Que lingua lle falan ao/á voso/a fillo/a o avó e a avoa maternos? 

  1. Só galego 

  2. Máis galego ca castelán 

  2. Galego e castelán por igual 

  4. Máis castelán ca galego 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

7. Que lingua lle falan ao/á voso/a fillo/a o avó e a avoa paternos? 

  1. Só galego 

  2. Máis galego ca castelán 

  2. Galego e castelán por igual 

  4. Máis castelán ca galego 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

8. No caso de ter unha persoa coidadora na casa, en que lingua lle fala? 

  1. Só galego 

  2. Máis galego ca castelán 

  2. Galego e castelán por igual 

  4. Máis castelán ca galego 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

9. No caso de que o/a neno/a asistise a unha escola infantil/gardería, condicionou este feito 

algunha mudanza con respecto á lingua que falaba  na casa? 

  1. Ningún 

  2. Comezou a falar máis castelán 

  3. Comezou a falar máis galego 

  4. Mudou de galego a castelán 

  5. Mudou de castelán a galego 

 
10. Algún dos proxenitores comezou falándolle unha lingua ao seu fillo/a e máis adiante 

(cando este rompeu a falar, cando comezou a ir á escola infantil…) pasou a falarlle outra? 

  1. Si, os dous 

  2. Si, a nai 

  3. Si, o pai 

  3.Non
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11. No caso de que a resposta anterior sexa afirmativa, como se produciu o cambio? 

  1. De castelán para galego 

  2. De galego para castelán 

  3. De galego para outra lingua 

  4. De castelán para outra lingua 

  5. De outra lingua para galego  

  6. De outra lingua para castelán

 

12. Podería indicar as razóns dese cambio? 

 

 

13. Cale é a lingua predominante dos contos que lle le ao/á seu/súa fillo/a ? 

  1. Galego 

  2. Castelán 

  3. Inglés 

  3. Outra(s). Especifíquese: 

 

14. En que lingua (ou linguas) ve o/a neno/a maioritariamente os debuxos animados? (pode 

indicar máis de unha marcando a orde) 

  1.Galego 

  2. Castelán 

  3. Inglés 

  3.Outra(s).Especifíquese: 

 

15. Cal é a lingua (ou linguas) da maioría dos xogos multimedia que emprega o/a neno/a? 

(pode indicar máis de unha marcando a orde) 

  1.Galego 

  2. Castelán 

  3. Inglés 

  4. Outra(s). Especifíquese: 

  

16. Valore os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a opción elixida, tendo en 

conta a seguinte escala: 

1. Completamente de acordo 

2. Bastante de acordo 

3. Indiferente 

 

4. Bastante en desacordo 

5. Completamente en desacordo 

 

Nº ENUNCIADO

1 A adquisición de dúas (ou máis) linguas en idades temperás é moi positiva. 1 2 3 4 5

2 Aprender galego e castelán ao mesmo tempo crea confusión nos nenos/as. 1 2 3 4 5

3 O inglés debería ter máis presenza na escola xa desde a educación infantil 1 2 3 4 5

4 O Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a castelanfalante aprendese a falar  galego. 1 2 3 4 5

5 Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a galegofalante aprendese a falar castelán. 1 2 3 4 5

6

É mellor que a aproximación á lectoescritura que se fai en infantil sexa só

nunha lingua: ou galego ou castelán. 1 2 3 4 5

7 As matemáticas pódense aprender en galego. 1 2 3 4 5

8

Os nenos/as galegofalantes deben comezar a ler na súa lingua para poder

reforzala, xa que ten moi pouca presenza noutros ámbitos. 1 2 3 4 5

9

Os nenos/as castelanfalantes deben comezar a ler en galego para poder

aprender esta lingua ausente no seu contorno. 1 2 3 4 5

10 Aprender galego é unha perda de tempo para o alumnado 1 2 3 4 5

VALORACIÓN
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LINGUA DO CONTORNO FAMILIAR 

1. Cal é a lingua habitual da nai? 

  1. Só galego 

  2. Predomina o galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Predomina o castelán 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s)………………… 

 

2. Cal é a lingua habitual do pai? 

  1. Só galego 

  2. Predomina o galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Predomina o castelán 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s)………………………. 

 

3. Cal é a lingua habitual dos avós maternos? 

  1. Só galego 

  2. Predomina o galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Predomina o castelán 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s)………………… 

 

4. Cal é a lingua habitual dos avós paternos? 

  1. Só galego 

  2. Predomina o galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Predomina o castelán 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s)…………………… 

 

5. Cal é a lingua habitual dos/as compañeiros/as de xogos (no parque, nas casas familiares…) 

  1. Só galego 

  2. Maioritariamente o galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Maioritariamente o castelán 

  5. Só castelán 

  6. Outra(s). Especifíquese……………………. 

 

6. Perciben que hai adultos galegofalantes (familiares, veciños/as…) que mudan ao castelán 

para falarlle ao/á seu/súa fillo/a, independentemente da lingua que este fale? 

  Si   Non 

 

7. Cal é a lingua da maioría dos libros que teñen na casa? 

  1. Galego 

  2. Predomina o galego 

  3. Galego e castelán por igual 

  4. Predomina o castelán 

  5. Castelán 

  6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

 

Os resultados desta enquisa achegan información necesaria tanto para a elaboración do Proxecto Lingüístico 
de Centro, que pide o D.79/2010, como para o desenvolvemento da programación didáctica do Equipo de 
educación infantil do centro.  Moitas grazas pola súa colaboración.  


