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Participación:
- 35 respostas.
-moi maioritariamente mulleres (77,1%)
-case ¾ partes (74,3%) nacidas en Galicia. Un 14,3% no 
estranxeiro.

-mormente (68,8%) aprenderon a falar en castelán. Un 
42,9% en galego.

Competencia e usos lingüísticos:
-expresan unha gran competencia no dominio do galego, tanto comprensión coma expresión.
-habitualmente utilizan o castelán na súa comunicación persoal:
� “máis castelán que galego” + “só castelán”, 19 respostas
� “máis galego que castelán” + “só galego”, 8 respostas
� “indistintamente”, 7 respostas



-mormente fálanlles ás nenas e nenos en castelán:
� “máis castelán que galego” + “só castelán”, 20 respostas
� “máis galego que castelán” + “só galego”, 10 respostas
� “indistintamente”, 3 respostas

-descartamos a terceira sub-pregunta por unha errata de escritura que a pode facer confusa.
Non é imprescindible.
-a lingua de comunicación no seo da familia (persoas adultas) tamén é, en mor medida, o 
castelán:
� “máis castelán que galego” + “só castelán”, 16 respostas
� “máis galego que castelán” + “só galego”, 11 respostas
� “indistintamente”, 5 respostas
-a lingua dos medios (TV e radio) é case na totalidade o castelán:
� “máis castelán que galego” + “só castelán”, 29 respostas
� “máis galego que castelán” + “só galego”, 2 respostas
� “indistintamente”, 4 respostas

Outros soportes lingüísticos en 
galego:
-libros: case un terzo (31,4%) dispoñen de moitos, máis 
da metade (54,3%) de algúns e un 14,3% de moi poucos 

ou ningún.
-música en 
galego que se 
escoita no 
fogar: 14,3% 
“bastante”; mentres que “algunha vez” e “case 
nunca” coinciden na porcentaxe de respostas: 
42,9%



Percepción sobre a riqueza lingüística:

-tanto para a comunicación con luso-falantes, para aprendizase na escola, estudos e 
profesión posterior, coma para o enriquecemento persoal; o galego é percibido coma “moi 
útil” de maneira destacada. A opción “nada útil” obtén unha única resposta.
-contrasta, porén, que na “aprendizaxe doutras linguas”, un bo dominio do galego non sexa 
percibido tan útil; cando é comunmente aceptado en lingüística que un bilingüísmo inicial 
auténtico FAVORECE a aprendizaxe de linguas posteriores (7 respostas “pouco útil”)

Canto á lingua do contorno:

-a lingua que aparece como de maior uso das persoas maiores é o galego:
� “sobre todo galego” + “só galego”, 25 respostas
� “indistintamente”, 9 respostas
� “só castelán”, 1 resposta.



-a lingua das persoas mozas é dominantemente o castelán:
� “sobre todo castelán”, 16 respostas
� “indistintamente”, 17 respostas
� “só galego”, 2 respostas
-os letreiros están case absolutamente en castelán:
� “indistintamente”, + “só castelán”, 34 respostas
�  “sobre todo galego”,  1 resposta
-case idéntica situación no que atinxe á atención no comercio e á lingua dos medios de 
comunicación social.

Opinións e desiderata.

-presenza do galego na escola: 

�algo máis da metade (51,4%) 
marca que o galego debe ser 
“unha lingua habitual”
�unha cuarta parte opina de 
debe estar presente, polo 
menos, na  metade do horario.
�un 20% marca que “só debe 
darse en galego a materia de 
Lingua Galega”. Unha resposta 
no ítem “o galego non debería 
esta na escola”.

-sobre se unha persoa que resida en 
Galicia debe ser quen de expresarse 
en galego:
� opinan que si, dous terzos 
(65,7%), paralelamente un 28,6% 
sinala que “é desexable”
� dúas resposta sinalan “non”



-equilibio lingüístico, uso do galego:
� domina a opinión (35,3%) de que o 
uso do galego descende, seguida de que non 
sobe nin baixa (32,4%). 8 persoas (23,5%) 
opinan que aumenta o seu uso, e un 8.8% 
indica que “está en perigo de desaparecer”

-equilibio lingüístico, uso do castelán:
� 18 persoas opinan que “nin aumenta 
nin baixa” en tanto que 15 perciben que 
“está aumentando o seu uso”. Unha persoa 
marca “está en perigo de desaparecer” 
(porcentaxes: 52,9; 44,1 e 2,9%)

-futuro do galego: a case totalidade 
(94,3%) opina que “debe conservarse e 
transmitirse, mentres que a dúas persoas 
(5,7%) “non lles preocupa”.

INTERPRETACIÓN...?

A participación é moi mellorable pero non é desastrosa, comparando con outras actuacións 
como pode ser as votacións para o Consello Escolar.

As respostas parecen bastante coherentes, polo que haberá que consideralas sinceras e 



válidas.

Non aparece unha posición contraria ao galego. Mesmo, respecto da escola, a consideración 
é moi positiva.

Porén a instalación lingüística das nenas e nenos é predominantemente en castelán.

A lingua de relación familiar coa infancia é o castelán.

O medio é moi desfavorable para o galego.

A  percepción da pouca utilidade da lingua galega para a aprendizaxe doutras estranxeiras, 
contradí as teorías lingüísticas xeralmente aceptadas.


