
ENQUISA DE SOCIOLINGÜÍSTICA da Lingua galega
O  equipo  de  dinamización  da  lingua  galega   da  EOI  pretende  renovar  os  datos 
sociolingüísticos que constan nos seus arquivos mediante unha enquisa á comunidade 
educativa.  É  moi  interesante  coñecer  as  actitudes  e  opinións  da  comunidade  escolar  

respecto á lingua galega para así propoñer uns obxectivos máis adecuados e actividades para acadalos.

• Risque cun X o que corresponda: 
A)  Estudante EOI    Docente EOI    PAS EOI
B)  A Coruña     Culleredo     Carballo     Cee

SEXO Faixa de IDADE LUGAR DE 
NACEMENTO

LUGAR DE 
RESIDENCIA

VIVIU FÓRA DE 
GALICIA?

Home
Muller

 15-20
 20-30
 30−40
 40−50
 +50

 Aldea galega
 Vila galega
 Cidade galega
 Fóra de Galicia

 Aldea
 Vila
 Cidade

  Si
  Non 
  Esporadicamente
  Nº de anos............. 

ESTUDOS CAL É O SEU DOMINIO DO GALEGO?

Básicos
Medios
Universitarios
 (rematados ou non)

Moito Bastante Pouco Nada
Entendo
Falo
Leo
Escribo

1. En que lingua aprendeu a falar?   Galego   Castelán   As dúas   Outras
2. Que lingua usa habitualmente?    Só castelán    Máis castelán    Só galego  Máis galego Outras
3. Sempre falou a mesma  lingua? Si                   Non
4. En que lingua responde cando lle falan en galego?  

Sempre en galego     Depende da persoa     Depende do lugar           Sempre en castelán
5. En que lingua responde cando lle falan en castelán? 

Sempre en castelán       Depende da persoa      Depende do lugar       Sempre en galego
6. Que lingua fala no seu trato cos compañeiros da EOI? 

Só castelán                Máis castelán                 Só galego                    Máis galego
7. En que lingua se dirixe aos descoñecidos en Galicia?

Galego                 Castelán                        Depende
8. Que lingua usa nos documentos administrativos na EOI (matrícula, fichas, solicitudes, actas,etc)? 

Só castelán                Máis castelán                 Só galego                    Máis galego
9. Que lle parece que se potencie o uso do galego? Ben                Éme indiferente                Mal
10. Gustaríalle aprender ou mellorar o galego?

Moito                 Bastante                        Éme indiferente Nada
11. O  profesorado da EOI cando na aula non se expresa na lingua que ensina debería facelo en:

Galego                 Castelán                        Nas dúas                   É indiferente    
12. Se un profesor/estudante/administrativo/conserxe se dirixe a Vde. en galego, parécelle: 

Ben  Éme indiferente    Mal     
13. Se fixo algún curso de galego fóra do sistema escolar e da EOI, cal foi o principal motivo? 

Para mellorar profesionalmente         Polo meu interese na lingua    Outros
14. Na súa opinión o tema da lingua é : Moi importante   Importante  Pouco importante   

      Nada importante
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