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BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO SOBRE O CENTRO E A SÚA 
CONTORNA 
   O noso centro está situado nun concello que presenta unhas características 
sociolingüísticas peculiares dentro do seu contexto comarcal. O uso do galego varía 
notabelmente en función dos núcleos de poboación, mais detéctase un predominio 
castelán-falante no ámbito vilego e no rural-urbano costeiro, espazo no que se asenta 
máis do 65% da poboación e do que procede a maioría do alumnado. Aí o galego ten un 
uso moito menor ca nas parroquias do rural como lingua de relación familiar e inter pares. 

   Tendo presente este contexto de desgaleguización, é evidente que o noso I.E.S. non 
conta cun alumnado maioritariamente galegofalante. Este feito vese claramente reflectido 
no último cuestionario sobre os usos lingüísticos feito no centro a finais do curso 18-19. 

   A lingua inicial dos mozos e mozas foi o castelán nun 85%, quedando o galego relegado 
ao 14%.  Ademais, a lingua maioritaria nos usos familiares é o castelán, de xeito moi 
destacado na relación entre nenos/as e mozos/as, onde o emprego do galego cae moito. 
Paralelamente, a lingua predominante no ámbito escolar entre compañeiros/as é o 
castelán. 

   Esta realidade é aínda máis negativa para o galego noutros contextos, onde os 
prexuízos lingüísticos seguen a actuar de maneira ben marcada. Sucede isto cando se 
establece unha conversa con persoas descoñecidas ou en tendas e locais comerciais. 

Obsérvanse pois que as actitudes negativas cara á lingua non son únicas dos castelán-
falantes senón tamén dos rapaces e rapazas galegofalantes que seguen asociando 
rexistro vulgar con galego e culto/moderno con castelán. Este feito implica que a 
competencia plena en galego lles custa moito máis acadala, se ben é certo que estamos a 
notar unha pequena fenda pola cal se incorporan novas e novos falantes á lingua galega, 
que tiveron como lingua inicial a castelá e que empezan a afastar de si este tipo de 
prexuízos. Estamos convencidas de que esta realidade pode callar pouco a pouco en 
máis alumnado e máis incorporacións, de facto, ao uso oral da lingua.  

   A lingua na que o alumnado se expresa co profesorado está directamente relacionada 
coa que o este emprega, non só dentro senón tamén fóra da aula, e no IES é bastante 
numeroso o persoal docente que usa o castelán de forma habitual.  

   O centro utiliza o galego como lingua normal de relación, especialmente nas 
comunicacións escritas e esa situación parece consolidada: na convocatoria e realización 
de actividades complementarias, na comunicación da dirección co alumnado e as familias, 
nas notas da conserxería, etc. O uso do galego nas comunicacións orais formais 
redúcese, polo que cremos necesario fomentar unha maior coherencia entre as 
intervencións formais, escritas e orais, académicas e mesmo litúrxicas, e as relacións 
coloquiais. 
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   Ao facermos unha pequena revisión de datos sobre usos lingüísticos recentes en Galicia 
vemos que, segundo a última Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego  
realizada polo Instituto Galego de Estatística no ano 2018 en Galicia e dada a coñecer no 
mes de setembro de 2019, se obteñen os seguintes resultados: 

“A familia segue a ser a principal vía de aprendizaxe do idioma galego. O 83,36% dos 
galegos e das galegas aprendeu a falar o galego neste ámbito, pero ao cinxirse á 
poboación menor de 30 anos a escola supera á familia como medio de aprendizaxe: o 
93,73% das persoas neste grupo de idade aprendeu o galego na escola e o 69,99% coa 
familia”. 

 “No ámbito educativo a utilización de ambos idiomas, galego e castelán, é bastante 
parella: o 59,57% das persoas que estudan en Galicia recibe a mesma proporción de 
clases en galego que en castelán. Agora ben, se diferenciamos pola idade da persoa e, 
por conseguinte, por nivel educativo, esta porcentaxe cambia: sobe ata o 72,72% para a 
poboación de 5 a 16 anos, pero baixa ata o 36,03% entre a poboación de 17 ou máis 
anos. Este colectivo recibe o 46,48% das clases en castelán ou maioritariamente neste 
idioma”. 

 “As áreas da Coruña suroriental e da Costa da morte son as que presentan maiores 
porcentaxes de poboación que fala habitualmente en galego sempre ou máis galego 
que castelán, cun 93,14% e un 92,43%. No outro extremo atópanse a área de Vigo, cun 
25,5%, a área da Coruña, cun 33,55%, e a área de FerrolEume-Ortegal, cun 33,75%”. 

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. 

 

   Observamos, con estes resultados, que o noso alumnado non difire, nos seus usos 
lingüísticos, dos que se obteñen na súa contorna. Claro que, esta constatación non é nin 
tranquilizadora nin esperanzadora, senón todo o contrario, pois estamos situados nunha 
das tres áreas máis desgaleguizadoras de todo o territorio galego.  Este é o dato que 
debemos pór en valor e sobre o que debemos actuar para intentar frear esta deriva 
desgaleguizadora que atenta de forma clara e directa contra a supervivencia da nosa 
lingua e da nosa cultura. 

 

   No deseño dos obxectivos e das accións do EDLG temos presente esta realidade 
sociolingüística e tomámola como referente constante. 

 

 


