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I. Metodoloxía.  

Para a actualización dos datos referidos á situación sociolingüística do centro, 

concretados no Mapa Sociolingüístico do Centro (MSC-2020), empregouse o 

método cuantitativo con preguntas pechadas ou estandarizadas dirixidas á totalidade 

do alumnado dos diferentes cursos e grupos da ESO, do bacharelato e da FPB, coa 

pretensión de medilas obxectivamente, a fin de xeneralizar os resultados da enquisa. 

O método empregado deixounos unha serie de respostas estereotipadas que non 

nos permiten profundar nos aspectos cualitativos das mesmas, ao non poder valorar 

polo miúdo as actitudes internas subxacentes en ditas respostas, e que en ocasións 

se basean no politicamente correcto, é dicir, que o que se fixo foi recoller a opinión 

pública e anónima do alumnado. De feito, e en consonancia con outros estudos de 

campo realizados no plano sociolingüístico, procuramos solucionar o problema 

metodolóxico, baseado en obxectivos de cuantificación, co que batemos á hora de 

realizar o estudo e concreción do MSC, incluíndo no cuestionario preguntas de 

proxección cualitativa na medida de coñecermos as actitudes e ideoloxías 

lingüísticas do alumnado, como método de autocorrección e análise das 

incoherencias que se puidesen xerar. 
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II. Mapa Sociolingüístico do Centro (MSC-2020).  

1. DESCRICIÓN DA SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO. 

Como xa indicamos con anterioridade, a actualización dos datos referidos á 

situación sociolingüística do centro concretouse no Mapa Sociolingüístico do 

Centro (MSC-2020), elaborado polo Equipo de Normalización e Dinamización da 

Lingua Galega (ENDLG), o Departamento de Galego e a Biblioteca, coa 

colaboración da Dirección e do profesorado titor, no que recollemos un estudo sobre 

a lingua inicial e habitual do alumnado e os usos lingüísticos. 

Dito estudo móstranos que case a metade do alumnado manifesta ter como lingua 

inicial o galego, dato que contrasta co da lingua inicial do MSC-2014 no que algo 

máis da metade manifestaba ter como lingua inicial as dúas, o desaxuste é debido a 

que no concepto as dúas do MSC-2014 é posíbel que a noción máis galego ou máis 

castelán fose confundida como lingua inicial, respectivamente, e non realmente 

como bilingüismo inicial, motivado polo mito falaz do bilingüismo harmónico, cordial 

ou equitativo; aspecto este que no ámbito da lingua habitual resulta moi favorábel á 

lingua castelá, situación esta inviábel ante a necesidade do mantemento da 

diversidade lingüística. Sen dúbida ningunha, como situación de transición cara ao 

monolingüismo na lingua maiorizada, neste caso o castelán. Por tanto, o 

coñecemento da situación real débenos servir como marco de referencia á hora de 

realizar o proxecto de normalización e o proxecto lingüístico do centro. 

 Neste aspecto, hai que ter presente a zona de emprazamento do instituto, a 

comarca natural de Deza, zona neste caso do interior de Galicia integrada na Área 

Central de Transición do Bloque Central e cun alumnado rural e urbano-vilego, case 

ao 50%. 

2. LINGUA INICIAL. 

Segundo se tira do gráfico 1, case a metade do alumnado manifesta ter como 

lingua inicial o galego, cun 46,5%; fronte ao 33,3% que ten o castelán; mentres que 

un 18,4% manifesta ter as dúas. Ora ben, se comparamos os datos do gráfico 1 cos 

comparativos do gráfico 2, vemos que con respecto aos datos do PEC-1995 estas 

porcentaxes incrementan a presenza do galego como lingua inicial nun 6,5% no 

actual estudo. Tamén é de salientar o incremento na porcentaxe do castelán como 

lingua inicial nun 6,3%, porcentaxe moi parella á do galego. Mais se comparamos os 

datos do 2020 cos do 2014, observamos un incremento do galego como lingua 
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inicial de 20 puntos, parello ao incremento do castelán tamén de 20 puntos. Está 

claro que esta diferenza á respecto do MSC-2014 ten que ver, como xa indicamos 

ao principio, cunha certa confusión canto ao concepto de lingua inicial, ao asocialo 

ás dúas linguas cooficiais. Así as cousas, os datos do MSC-2020 poderían facernos 

pensar nunha certa regaleguización, aspecto este reforzado coas porcentaxes de 

usos na familia, mais que non se corresponde co desexábel monolingüismo social na 

lingua propia de Galicia, o que nos leva á aceptación por parte do alumnado 

(mocidade) do falaz bilingüismo harmónico, cordial ou equilibrado proposto pola 

administración galega e ratificado a través das novas disposicións legais (Decreto de 

Plurilingüismo). Esta elección baséase no principio metodolóxico de parsimonia 

(coñecido como a navalla de Ockham), é dicir nunha suposta igualdade de 

condicións, a solución máis sinxela ante calquera situación será sempre a correcta
1
, 

o que garante o dominio da lingua maiorizada. En efecto, o feito de que o 46,5% 

manifeste ter como lingua inicial o galego no garante o seu uso habitual como 

veremos máis adiante. A cifra resulta enganosa, pois se lle sumamos ao 33,3% de 

lingua inicial castelán o 18,4% que manifesta ter as dúas o resultado sería de 51,7% 

a favor do castelán ou de máis castelán, abundando na veracidade do bilingüismo 

substitutivo como estratexia que oculta a realidade dos datos canto á lingua inicial. 

 

                                              
1
 Contra a morte das linguas. O caso do galego. Miguel Moreira Barbeito. Xerais (2014). 

46,5% 

33,3% 

18,4% 

1,8% 

Gráfico 1. Lingua inicial (MSC-2020) 

Galego Castelán As dúas Outras situacións
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3. LINGUA HABITUAL  

O gráfico 3 informa sobre a lingua habitual do alumnado, e da análise dos 

resultados constátase a perda de identidade da lingua galega se comparamos as 

porcentaxes de lingua habitual galega (35,5%) con lingua inicial galega (46,5%), é 

dicir, un descenso de 11 puntos; o que reproduce as teses de Fernández Rei, canto 

á situación “macrodiglósica” ou de “dobre diglosia superposta” que estamos a vivir, 

ao asumir o galego popular ou tradicional como lingua baixa, o galego estándar 

como lingua media e o castelán estándar coa variedade “rexional” de Galicia como 

lingua alta. Por outra parte, está claro que a porcentaxe de 28,3% relativo ao uso 

habitual das dúas é unha mostra do proceso asimilista de cara a incrementar o uso 

habitual da lingua castelá, situado no MSC-2020 nun 36,2%, é dicir, case un punto 

máis que os usuarios da lingua galega como lingua habitual. 

 

Galego 

35,5% 

Castelán 

36,2% 

As dúas 

28,3% 

Gráfico 3. Lingua habitual (MSC-2020) 
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3.1. Funcións familiar e local 

Canto ao ámbito da función familiar, os datos fornecidos no gráfico 4 

amósannos unha progresiva fenda xeracional no emprego do galego como lingua 

habitual nas relacións familiares, incidindo o informe nunha maior presenza do 

galego nas relacións entre avós/avoas e netos/as e unha menor presenza no uso 

paterno-materno-filial, cunha diferenza de menos 20 puntos neste último caso, e un 

incremento  no uso do castelán de case 16 puntos neste tipo de relación; así mesmo 

a presenza do uso habitual das dúas enténdese como bilingüismo asimétrico no 

proceso de substitución lingüística, demostrábel na comparativa cos datos do MSC-

2014, no que o 47,04% manifestaba usar habitualmente as dúas, é dicir unha 

diferenza de -26,04%, dos que o 17,4% se asimilou ao uso habitual do castelán e só 

o 5,44% ao uso normalizado do galego. De aí que se lle sumamos no MSC-2020 ao 

uso de castelán (30,1%) a porcentaxe das dúas (21,8%), dános un total de 51,8% de 

usuarios ou potenciais usuarios da lingua castelá confirmando o proceso de 

asimilación e substitución lingüística no ámbito familiar nas relacións entre o 

alumnado e as familias.  

 

 

 
Respecto da función local, e no ámbito das relacións entre compañeiros/as do 

instituto dos datos do gráfico 5 tírase un equilibrio no uso de ambas linguas (galego, 

máis galego; e castelán, máis castelán). No entanto, se comparamos ditos datos cos 

de lingua habitual no marco das amizades (gráfico 5) constatamos unha lixeira 

44,90% 

21,80% 

30,10% 

3,30% 

63,90% 

13,10% 
18,20% 

4,80% 

43,50% 

18,00% 

33,90% 

4,60% 

Galego As dúas Castelán Outras

Gráfico 4. Lingua habitual na familia (MSC-2020) 
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presenza do castelán, superior en 1,5 puntos a respecto do uso que se fai de dito 

idioma no instituto e de -1,8 a respecto do uso do galego no instituto; o que nos 

demostra, en contra da dinámica asimilista, que o noso ámbito educativo no marco 

do ensino secundario funciona como freo á asimilación; malia que de compararmos 

os datos co MSC-2014 canto á lingua habitual nas relacións de amizade, 

constatamos unha perda de usuarios de galego ou máis galego de -21,63%, o que 

sen dúbida ratifica o acelerado proceso de desgaleguización da mocidade galega. 

Emporiso, é neste ámbito etario no que se debe incidir para fomentar a través da 

resistencia e do neofalantismo o proceso de conservación e/ou de regaleguización 

idiomática.  

 

3.2. Función franca local e extralocal 

O gráfico 6 dá conta da elección lingüística á hora de interaccionar ou ben no 

ámbito comercial local ou no extralocal (cidades...). Os datos ratifican a situación 

“macrodiglósica” na elección de lingua, primando o uso de galego ou máis galego no 

ámbito local (57,4%) e o de castelán ou máis castelán no extralocal máis urbano 

(58,3%), o que consagra a lingua castelá como referente urbano, sobre todo entre a 

poboación máis nova. Factor este a ter en conta no futuro proceso de transmisión 

lingüística e que non beneficia o galego. Ante tal situación, de novo debemos pór en 

valor o neofalantismo como mecanismo para a regaleguización da mocidade. Porén, 

de compararmos os datos cos do MSC-2014 observamos un incremento no uso de 

castelán e/ou máis castelán de algo máis de 6 puntos no ámbito local; mentres que 
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no ámbito extralocal as porcentaxes amosan de xeito paradoxal unha diminución de 

ambas linguas de algo máis de 6 puntos. 

 

 
O gráfico 7 recolle os usos lingüísticos habituais para comunicarnos con persoas 

descoñecidas tanto de ámbito local como extralocal. E da lectura dos datos tírase a 

conclusión do forte arraigo do prexuízo sociocultural da falsa hospitalidade, que 

afecta sobre todo ao ámbito extralocal, no que predomina o uso do castelán ou máis 

castelán cun 71,6% de persoas usuarias de dita lingua, en contraste co ámbito local 

no que prima o equilibrio cunha lixeira inclinación cara o uso do castelán. 

Canto á comparación cos datos do MSC-2014, esta non procede debido a que no 

seu momento o alumnado manifestou un maior uso do máis galego (35,73), 

independentemente do ámbito local ou extralocal, dato que contradicía a elección de 

máis castelán no ámbito comunicativo comercial das cidades, do que deducimos que 

as respostas ou non foron entendidas ou se basearon no principio do politicamente 

correcto. 
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Gráfico 6. Usos lingüístico: lingua habitual nas tendas (MSC-2020)  
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3.3. Función cultural 

Canto ás actividades extraescolares, o gráfico 8 analiza os usos lingüísticos no 

marco das diferentes actividades desenvolvidas tanto académicas como deportivas 

ou de lecer, mais a impresión é que as respostas se centraron máis nas actividades 

de reforzo educativo (de aí o dato do 3,1% referido a outras situacións lingüísticas), 

dando como resultado un uso de galego ou máis galego do 51,4%, o que incide na 

proxección normalizadora que certas entidades impulsan tanto deportivas como 

académicas ou institucionais. 
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Gráfico 7. Usos lingüísticos: lingua habitual con descoñecidos/as 

(MSC-2020) 
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Grafico 8. Lingua habitual nas actividades extraescolares 
(MSC-2020) 
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O gráfico 9 recolle os usos lingüísticos relacionados coa lingua habitual de 

lectura. Da análise dos datos constátase que, malia que a lingua galega xa leva máis 

de 40 anos formando parte do sistema educativo, á hora de ler o alumnado 

demanda lecturas moi maioritariamente en castelán, acadando a porcentaxe do 75% 

sumados os datos de castelán sempre ou máis castelán, malia non ter dificultades á 

hora de ler, o que contrasta coa competencia escrita, na que si se detecta unha 

maior competencia no castelán. En consecuencia, os datos amósannos as 

dificultades de normalización cultural da lectura en galego, acrecentando o prexuízo 

sociocultural e mesmo da competencia (o galego como lingua difícil) que leva á 

consideración da “dobre diglosia superposta” do castelán como lingua alta. 

 

 

3.4. Lingua habitual no uso das TIC (Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación).  

3.4.1. Lingua habitual nos usos telefónicos. 

O gráfico 10 recolle o emprego das linguas no ámbito telefónico galego, 

primando o “sempre en galego” e “máis galego” (57,70% entrambos), dato 

practicamente coincidente co do MSC-2014 que acadara a porcentaxe de 58,82%, é 

dicir, só un 1,12% menos con respecto ao MSC-2020. Estes datos ratifican o feito de 

empregar máis nestes medios de comunicación o galego como lingua oral, non 

obstante resulta incoherente a respecto do emprego de máis castelán no ámbito 

local e extralocal das relacións comerciais ou con descoñecidos. 

7,1% 

17,7% 

23,6% 

51,4% 

0,2% 

Gráfico 9. Lingua habitual de lectura (MSC-2020) 
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3.4.2. Lingua habitual nas redes sociais. 

O gráfico 11 dá conta dos usos lingüísticos do alumnado nas redes sociais. Da 

lectura dos mesmos dedúcese o paradoxo de empregar máis a lingua galega para 

chamar por teléfono, pero logo o hábito comunicativo no uso das redes (WhatsApp, 

Facebook, Twitter..) presenta como lingua habitual “sempre en castelán ou más 

castelán” unha notábel maioría do 64,3%, aspecto este que nos afasta moito da 

normalización lingüística vinculada á modernidade o que afonda aínda máis na 

consideración do castelán como lingua alta, tal e como veremos deseguido no 

manexo da Internet. 

 

En galego
sempre

Máis galego Máis castelán En castelán
sempre

Outras
situacións

30,70% 
27,00% 

22,20% 19,80% 
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Gráfico 10. Lingua habitual nos usos telefónicos de ámbito galego 
(MSC-2020) 
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Gráfico 11. Lingua de uso nas redes sociais (MSC-2020) 
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3.4.3. Lingua habitual na Internet. 

O gráfico 12 amósanos a crúa realidade do escaso uso que do galego se fai para 

navegar pola Internet, pois se sumamos os datos de “en castelán sempre” ou “máis 

castelán” a porcentaxe chega á esmagadora cifra do 91,1%. É dicir, a lingua galega, 

malia ser a trixésimo sétima do mundo por páxinas na Internet e malia a 

familiaridade co portugués, presenta unha situación marxinal no ámbito etario que 

nos ocupa, o que agrava a situación macrodiglósica nun sector da poboación que 

deberiamos coidar, pois é o futuro da lingua galega. 

 

 

  

2,3% 

6,4% 

51,4% 

39,7% 

0,2% 

Gráfico 12. Lingua de uso na Internet (MSC-2020) 
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III. Conclusións.  

Os datos analizados mostran un dubidoso panorama regaleguizador ao ficar este 

inserido na estratexia de substitución lingüística, froito do conflito lingüístico ante o 

cal a Administración lexisla procurando unha promoción paritaria entre a lingua 

propia minorizada e a foránea opresora o que constitúe unha clara alternativa 

discriminatoria e que nos somerxe nun lento pero dramático proceso de asimilación 

polo uso diglósico xeneralizado da lingua galega; estratexia confrontada coa 

lingüisticamente ecolóxica, é dicir o impulso decisivo dun proxecto de normalización 

da lingua propia minorizada  a fin de promovela en todos os contextos e en todos os 

usos das diferentes funcións lingüísticas.
2
  

Ante esta “realidade” segue a ser importante o papel que os equipos de 

normalización e dinamización lingüística teñen que desempeñar no camiño de 

contrarrestar, na medida do posíbel, a perspectiva dun bilingüismo que se sustenta 

falazmente no politicamente correcto, polo que devén asimétrico o que xa a curto 

prazo está a resultar negativo para a lingua galega; mais sempre dentro dunhas 

pautas sociais necesarias desde o punto de vista lingüístico evitando deste xeito 

calquera tipo de “sacralización da lingua” que de certo sería máis daniño que 

beneficioso. 

Así e todo, os resultados sociolingüísticos confírmannos o importante papel que 

xoga o profesorado neste labor, xa que o alumnado adoita seguir nas súas prácticas 

lingüísticas cotiás as que impón este; é evidente que se un profesor ou unha 

profesora opta pola lingua galega como lingua vehicular na súa aula, tanto desde o 

punto de vista oral como escrito, así o fará maioritariamente o alumnado ao longo do 

curso. A este respecto o Decreto 79/2010 para o plurilingüismo non deixa de ser un 

obstáculo máis para o proceso normalizador. Certamente, coincidimos con Xosé 

Ramón Freixeiro Mato3 en que, alén das propias opcións do alumnado, as decisións 

políticas que se toman a respecto da lingua minorizada, neste caso a galega, xogan 

un papel importante no devir da mesma. Ademais as opcións lingüísticas do 

alumnado están condicionadas polos prexuízos e as actitudes que, en xeral, se  

consideran condicionantes principais causais da conduta humana. Nos preconceptos 

ou prexuízos, o estereotipo vai sempre acompañado de sentimentos de rexeitamento 

                                              
2
 Contra a morte das linguas. O caso do galego. Miguel Moreira Barbeito. Xerais (2014). [Páx. 138]. 

3
 En Idioma e sociedade. Sobre a normalización e planificación da lingua galega. Laiovento. 2020. 
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e dunha tendencia á discriminación. Con todo no son os únicos factores a 

considerar. Entre outros débense ter en conta, tal e como se recollen no MSC-2020: 

o hábito de uso, a competencia e a fluencia na lingua, o contorno, que en Galicia 

favorece maioritariamente o castelán, ou a influencia dos grupos de pertenza, que 

neste caso, dada a predominancia do castelán na maior parte dos grupos xuvenís, 

estimula o abandono do galego e obstaculiza a regaleguización. É dicir, o alumnado 

bate cun conxunto de factores psicosociais que condicionan a súa elección 

lingüística e cuestionan a idea de que dita elección é un dereito unicamente 

individual.  

A este respecto os obxectivos do Proxecto Lingüístico do Centro (PLC) deberán 

coincidir basicamente cos do Equipo de Normalización e Dinamización da Lingua 

Galega (ENDLG), e que baseados na ética das linguas, han de ir encamiñados tanto 

ao alumnado coma ao profesorado, sobre todo se comparamos os datos do estudo 

coa realidade que hoxe estamos a observar nas aulas e fóra delas; e tendo en conta 

que o tempo das mensaxes catastrofistas sobre o galego, alicerzadas no argumento 

do paradigma darwiniano da morte das linguas para chamar a atención do 

alumnado, deben ser reconducidas cara a outras estratexias que poidan ser máis 

útiles para a recuperación da nosa lingua; iso si, tendo presente a oligogloxia 

contextual de imperialismo lingüístico e de racismo lingüístico na que estamos 

inmersos.4  

Ante tal problemática de substitución lingüística no marco etario que nos ocupa, 

concordamos con algunhas das conclusións que sobre a situación actual do idioma 

galego nos achegan Rubén Moralejo Silva e Fernando Ramallo5, que afirman que o 

futuro do idioma pasa polo neofalantismo, froito da conversión lingüística no marco 

da condición de neofalante, caracterizado por ser unha persoa urbana, nova, 

competencialmente bilingüe e con acceso a estudos superiores, que se presenta 

como modelo ante a inseguridade lingüística que precisamente a xente nova, sobre 

todo urbanita, amosa ao non ter contextos onde falar de xeito coloquial o galego. 

Esta percepción de falta de competencia convértese nunha xustificación da falta de 

uso e na medida en que sexa corrixida o galego gañará espazos e falantes. 

                                              
4
 A este respecto, J. C. Moreno Cabrera sinala que a ideoloxía nacionalista imperialista é a evolución da 

ideoloxía nacionalista colonial decimonónica. El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva. Península 

(2008), Barcelona. 
5
 En Las condiciones del (pre)neofalantismo y el proceso de conversión lingüística en Galicia. Capítulo 9 en 

Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español. Iberoamericana Vervuert, 2019. E en “A Galicia 

neofalante” de Fernando Ramallo publicado no número 109 d’A trabe de Ouro (páx. 11-22). 
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No cabe dúbida ningunha de que a reinserción do galego que levan a cabo as 

persoas neofalantes, tanto en novos espazos sociais como naqueles dos que foi 

desprazada en prol da lingua dominante, permítenos, entre outras cousas, 

considerar o neofalantismo como un fenómeno crucial para a recuperación e 

revitalización da lingua, sendo a universidade un dos espazos autóctonos máis 

favorábeis para a conversión, mais non deberiamos agardar a que o alumnado de 

secundaria, obxecto deste estudo, chegue á universidade, senón que desde o 

instituto deberiamos promover o uso da lingua galega e non só como un cambio 

estritamente lingüístico ou simplemente “performativo”, senón como unha 

transformación que implique unha viraxe e reposicionamento subxectivo, a pesar de 

que o neofalante se caracterice por estar mergullado nunha situación conflitiva e 

contraditoria con respecto á realidade sociolingüística na que participa, co fin de 

restablecer a “dignidade da lingua” (tanto dentro como fóra de Galicia) e en favor da 

revitalización a través dunha nova praxe lingüística sustentada na variedade 

estándar, pouco recoñecíbel como endóxena polas persoas falantes de variedades 

tradicionais, polo que non debemos descoidar o paleofalantismo, é dicir o apoio e 

estímulo de conservación e concienciación da mocidade falante tradicional. Así, a 

mocidade neofalante, na compaña da paleofalante, deberá levarnos a un cambio 

lingüístico xa que o neofalante adoita ser consecuente coa transmisión lingüística 

familiar. Daquela, é necesario desenvolver iniciativas, a fin de modificar os datos 

negativos no uso da lingua galega, para “dar o paso” á conversión, favorecendo a 

creación de “espazos de oportunidade” para o cambio lingüístico offline e online. 

En conclusión, e parafraseando a Xosé Ramón Freixeiro Mato6, para que a 

normalización nos usos do galego sexa eficaz, este deberá ser a lingua normal do 

ensino en todos os niveis educativos, sen excluír espazos para o castelán, o inglés 

ou outras linguas, e tamén deberá ser a lingua normal da Administración e das 

diferentes actividades extraescolares, tanto desde o ámbito público como privado. 

Isto é, o galego debe ser a lingua de uso normal en Galicia, o que relacionado co 

marco etario xuvenil do informe devén nun futuro no que as “mil primaveras máis” de 

Álvaro Cunqueiro sexan unha realidade. 

 

Equipo de Normalización e Dinamización da Lingua Galega, Departamento de Lingua 

Galega e Biblioteca. IES “Ramón Mª Aller Ulloa”, Lalín. Xaneiro de 2021 

                                              
6
 Op, cit, 
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