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 1) Na casa, o alumnado presenta un progresivo abandono do 
monolingüismo (65%) con respecto do ano anterior, mais a porcentaxe de 
monolingües en castelán mantense fronte á perda de monolingües en galego. A 
tendencia ao bilingüismo nótase en que da cuarta parte se pasou a un terzo de 
alumnado con emprego de ambos os idiomas, aínda que se usa o castelán en 
máis ocasións (17% fronte ao 18% respectivamente). 
 
 2) No centro de ensino o monolingüismo do alumnado aumenta, porén os/as 
monolingües en galego que había o ano pasado diminúen, feito que se dá en 
todos os contextos preguntados nesta enquisa. Os mesmos alumnos/as falan 
máis en castelán cos compañeiros/as ca en galego con respecto ao ano anterior. 
  
 3) Só un quinto do profesorado emprega habitualmente o castelán, polo que 
se cumpren os obxectivos mínimos esixidos pola Xunta. Ademais, a lingua que 
máis se usa co profesorado é o galego aínda que, en proporción, os/as docentes 
empreguen este máis na aula cós propios alumnos/as. Neste sentido o 
profesorado está máis galeguizado no ensino có alumnado, talvez pola progresiva 
concienciación persoal, lonxe de cumprimentos legais. 
 
 4) Na familia, tanto nos pais coma nos avós, volve verse unha polarización 
cara ao monolingüismo, con claro predominio do galego (unha media entre avós e 
pais do 49% fronte ao 21% en castelán), notándose unha perda de galegofalantes 
con respecto ao ano anterior. Finalmente, o descenso xeracional de emprego do 
galego como única lingua mantense (do 54% dos avós pásase ao 43 - 38% dos 
seus fillos e netos, respectivamente), acentuada pola diferenza dunha media dun 
5% menos de falantes monolingües en galego con respecto ao ano pasado. 
Nótase un lixeiro aumento no número de falantes tendentes a empregar máis o 
castelán có galego na familia e un leve ascenso da porcentaxe de pais 
monolingües en castelán, mais non de avós, que se mantén. Na nova xeración de 
1º de ESO a tendencia a expresarse máis en ambos os idiomas reduce a tendencia 
ao monolingüismo, máis acusado, en xeral, en galego. 


