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Actualmente, un dos problemas fundamentais da lingua galega é a 
interrupción da transmisión lingüística xunto coa perda de espazos de uso 

que representa a monolingüización en castelán das principais áreas 
urbanas galegas, lugares de maior dinamismo social, intimamente 

relacionados co prestixio das linguas, e, nos últimos anos, tamén do 
periurbano, agora en expansión.  

Preocupa a situación dos grupos de idade máis novos que reflicten os 
procesos vistos ata agora, ás veces de forma paradoxal: unha mellora 

continua das competencias e unha tendencia negativa do galego como 
lingua inicial e habitual.  

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega:  
Lingua e sociedade en Galicia: resumo de resultados 1992 – 2016. 
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■ INTRODUCIÓN 

 

O traballo que aquí presento está 
baseado nos datos recollidos a través 
dunha enquisa contestada por 500 
mozos e mozas de Sada entre os 12 e 
os 18 anos matriculados no IES Isaac 
Díaz Pardo durante o curso escolar 
2019/20. O total de enquisas contes-
tadas representaba nese momento o 
91% do alumnado do instituto.  

Non se entregaron os cuestionarios 
para que o alumnado os cubrise na 
casa e trouxese de volta, senón que 
foron contestados no propio centro, 
en cada aula, tendo así a oportunida-
de de lle aclarar o carácter anónimo 
da enquisa e a necesidade de que os 
datos achegados fosen fidedignos 
dada a súa importancia xa que servi-
rían de base para a planificación lin-
güística do centro. Aclaráronse tamén 
todas as dúbidas que puideran xurdir 
para a correcta interpretación dos 
enunciados e preguntas da ficha de 
recollida de datos.  

O obxectivo fundamental que se pre-
tende acadar con este modesto docu-
mento é presentar unha visión panorá-
mica da situación social da lingua ga-
lega neste sector vital da poboación 
do concello. Ao meu entender, a situa-
ción da lingua propia de Galicia neste 
sector pode marcar claramente o seu 
devir. A preocupación expresada polos 
especialistas e nomeadamente pola 
Real Academia Galega veñen ademais 
a referendar esta opinión como ben 
quedou de manifesto nas palabras do 
Seminario de Sociolingüística da Real 
Academia Galega que se citan no 
inicio desta publicación. 

Por outra banda, non pretendo lanzar 
ningunha advertencia, nin ningunha 
mensaxe, nin positiva, nin tampouco 

negativa, soamente ofrecer datos con-
cretos que nos axuden a coñecer a 
situación real da nosa lingua neste 
sector da poboación sadense e así 
poder planificar con obxectividade e 
eficacia as accións necesarias a levar a 
cabo se queremos que o número de 
galegofalantes habituais medre no 
noso concello e deste xeito contri-
buírmos a garantir o futuro da nosa 
lingua. Se ademais pode servir de ba-
se e inspiración a outros traballos e 
planificacións máis amplos, documen-
tados e sistemáticos, a satisfacción 
será dobre.  

A planificación aludida non debe rea-
lizarse soamente dende o ensino, se-
nón  que nela deben involucrarse to-
das as institucións e, fundamental-
mente, o conxunto da sociedade. Nun 
concello como Sada, con dezaseis mil 
habitantes, aproximadamente, debe-
ría establecerse un programa modelo 
impulsado polo propio concello a 
través de todas as concellerías impli-
cadas (Educación, Normalización Lin-
güística, Cultura, Deporte, Promoción 
Social, Igualdade...) co compromiso e 
coordinación dos centros de ensino e 
coa colaboración das distintas asocia-
cións profesionais, culturais e deporti-
vas para dese xeito conseguir o maior 
compromiso posíbel das familias.  

Ao final do traballo trazarei algunhas 
actuacións que considero que se de-
berían levar a cabo, pero quero insis-
tir xa dende un primeiro momento 
que acadar os obxectivos dunha pla-
nificación lingüística encamiñada a 
cumprir os retos cos que nos estamos 
a enfrontar debe incluírnos a todos. 
Parto da base de que unha das causas 
do pouco éxito acadado ata o mo-
mento, a teor dos datos recollidos, 
débese entre outros factores, á pouca 
implicación nalgúns casos, ou á falta 
de coordinación das distintas persoas, 
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colectivos, asociacións e institucións 
que están a traballar a prol da nosa 
lingua. Os esforzos individuais por 
encomiábeis que sexan non son tan 
frutíferos como as accións colectivas, 
un claro exemplo disto é o que está a 
pasar nestes últimos tempos, nos que 
as familias descargaron por completo 
a súa responsabilidade no ensino, 
mesmamente sen lle outorgar os me-
canismos necesarios para conseguir o 
obxectivo fundamental que é o de 
lograr que aumente o número de ga-
legofalantes habituais, o cal vai máis 
alá de acadar exclusivamente a sufi-
ciente competencia lingüística. 

Neste sentido, debemos ter presente 
que as linguas non existen sen a xen-
te que as fala, polo que a historia 
dunha lingua é a historia dos seus 
falantes. O mundo é plurilingüe, iso 
fai que as linguas estean constante-
mente en contacto. Existe todo un 
conxunto de actitudes, de sentimen-
tos dos falantes fronte ás linguas, e 
fronte a aqueles que as utilizan que 
teñen consecuencias sobre o compor-
tamento lingüístico. Se a todo isto lle 
engadimos o fenómeno da globaliza-
ción chegamos a un espazo multidi-
mensional que está a configurar  
unhas novas e descoñecidas pautas 
de conduta que sen dúbida van afec-
tar as perspectivas das linguas e, den-
tro delas as do idioma galego, lingua 
cooficial xunto co castelán na Comu-
nidade Autónoma de Galicia.  

A situación do galego é complexa e 
as solucións non son doadas, pero 
deben constituírse como o eixo fun-
damental da acción social, cultural e 
política. Todo un desafío para a cida-
danía. Non esquezamos que a lingua 
se constitúe como o elemento básico 
de identidade cultural e representa 
un valor fundamental para a cohe-
sión de pobo.  

■ EVOLUCIÓN DA  
LINGUA GALEGA NO 
CONXUNTO DE GALICIA 

 

Considero que resulta especialmente 
interesante como paso previo coñe-
cer a evolución da lingua galega no 
conxunto de Galicia nestes últimos 
anos para que posteriormente, anali-
zados os datos recollidos no  centro 
educativo, se poida comprobar se se 
están a manifestar ou non as tenden-
cias xerais. Para iso vállome dos datos 
do Mapa Sociolingüístico de Galicia 
(RAG, 1992 e 2004) e dos estudos do 
Instituto Galego de Estatística (IGE, 
2013) e do Centro de Investigacións 
Sociolóxicas (CIS, 2016). 

Os datos tirados do MSG (RAG, 1992) 
indican que: 

• A lingua inicial de máis da metade 
dos galegos é a lingua propia, e unha 
persoa de cada seis é bilingüe inicial. 

• Os novos falantes poden adquirir am-
bas as dúas linguas simultaneamente. 

• Tres de cada cinco galegos son máis 
ben galegofalantes.  

• A inmensa maioría dos galegos de-
clara entender o galego.  

• Dous terzos aseguran saber falalo 
fluidamente.  

• Algo máis da metade declara saber lelo. 

• Menos de un terzo se declara com-
petente para escribilo. 

• De todos os xeitos, en xeral, o gale-
go fálase máis no rural, por parte das 
persoas con profesións menos cualifi-
cadas e con menor nivel de estudos.  

• A partir do tramo 26 a 35 anos a caída 
do galego como lingua inicial fréase.  
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25 anos despois, os datos do Centro de 
Investigacións Sociolóxicas (CIS) de 
2016 amosan como a lingua materna 
do 44,7% das persoas de 18 ou máis 
anos era o galego, fronte ao 30,7% que 
din ter o castelán e o 23,6% que teñen 
ambas as dúas. Coincide cos últimos 
datos do Instituto Galego de Estatística 
(IGE) en 2013, que inclúe toda a cida-
danía de 15 ou máis anos, con porcen-
taxes do 43% para a lingua propia, 30% 
para o castelán e 25% en ambas. Máis 
de dúas décadas antes, en 1992, o ga-
lego era a lingua inicial para o 62% dos 
galegos maiores de 15 anos, polo 26% 
que tiña o castelán e o 11% que tiraba 
de ambos. O avance no bilingüismo 
non impediu que a lingua propia se-
guise o seu retroceso. A tendencia in-
dica, tal e como advirte a RAG, que o 
galego tan só é a lingua inicial do 40% 
da poboación a tal hora. 

A principios dos 90, o galego era a 
lingua inicial para o 62% das persoas 
maiores de 15 anos; 20 anos despois 
éo só para o 43%. Ademais, como 
sinala tamén a Academia, de ter en 
conta a poboación máis nova -desde 
os 5 anos- e deténdonos nos 65, o 
idioma inicial maioritario xa é o caste-
lán (o 38%), fronte ao 34% que teñen 
o galego e o 28% os dous. Alén disto, 

outra enquisa do IGE de 2013 sinalara 
que tan só o 18,35% dos nenos e ne-
nas entre 5 e 14 anos aprenderan a 
falar só en galego, cun rápido descen-
so dende o 32,43% de 2003. O 45,49% 
comezara a falar en castelán e un 
31,46% nos dous idiomas por igual. 

As consecuencias, xa que logo, son ob-
vias de ter en conta os últimos datos 
sobre o uso do galego. Sitúase arredor 
do 20% entre a poboación de 5 a 9 
anos, de menos do 30% na franxa de 
10 a 14 e do 30% na que vai dos 15 aos 
19. Como lembra o informe da RAG, 
"máis do 75% da poboación galega de 
máis de 75 anos fala maioritariamente 
na lingua propia de Galicia, porcentaxe 
que diminúe ao 30% ou menos nos 
menores de 20 anos, é dicir, unha dife-
renza de 45 puntos porcentuais".  

Os datos non fan máis que reflectir o 
"aparente paradoxo" do que advirte a 
Academia, xa que, mentres por unha 
banda nos últimos anos houbo "unha 
mellora das competencias bilingües" 
entre a cidadanía galega, pola outra 
tamén houbo "unha ruptura da trans-
misión interxeracional e uns usos de-
crecentes do galego por parte da po-
boación máis nova, especialmente en 
contextos urbanos e periurbanos". 
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■ A LINGUA GALEGA  
E A MOCIDADE 
SADENSE NO 2020 

 

HÁBITAT 
 

O hábitat adoita ser un factor impor-
tante na determinación da lingua inicial 
ou materna. No Mapa Sociolingüístico 
de Galicia (RAG, 1992), con máis de 
38.000 entrevistados, demóstrase que 
canto máis urbano é o hábitat, máis 
predomina o castelán como lingua 
inicial ou materna. Pola contra, canto 
máis rural, máis presenza hai de gale-
gofalantes iniciais. Os datos do Institu-
to Galego de Estatística que se recollen 
na Enquisa de Calidade de Vida das 
Familias Galegas do ano 2013, con algo 
máis de 18.000 entrevistados,  demos-
tran de igual xeito esa tendencia. 

No caso das vilas, como é neste caso 
Sada, o lugar de nacemento da maior 
parte dos entrevistados, a incidencia 
de bilingües iniciais vén sendo  maior 
que en calquera outro hábitat, o cal 
pode presupoñer unha presenza can-
do menos significativa do galego co-
mo lingua inicial. 

Os datos obtidos en canto ao hábitat 
nas enquisas realizadas polos mozos 
e mozas no 2020 son os seguintes: 

 
 
 
 

Inclúense dentro do hábitat rural 
aqueles entrevistados que manifesta-
ron que naceron en calquera das pa-

rroquias rurais do concello; no hábitat 
vila os nacidos no centro urbano de 
Sada, e no urbano aqueles que mani-
festaron que naceron en calquera das 
cidades de Galicia.  

 

 

En principio e tendo en conta a ten-
dencia que marcan os estudos so-
ciolingüísticos xerais, o feito de que 
a meirande parte do alumnado teña 
nacido nunha vila (54% + 19% = 
73%) podería ser un indicador da 
porcentaxe de persoas que terán o 
galego como lingua inicial ou ma-

terna, ou o galego e o castelán (as 
dúas por igual), tal e como indica-
mos anteriormente.  

LUGAR DE NACEMENTO 

RURAL VILA URBANO FÓRA DE GALICIA FÓRA DE ESPAÑA TOTAL 

93 268 65 13 61 500 



 

 

LINGUA INICIAL OU MATERNA 
 

A lingua inicial ou materna é aquela á 
que o individuo está exposto desde o 
nacemento, a lingua que primeiro 
adquire, habitualmente no seo da 
familia. A súa característica máis sa-
lientábel é que se aprende esponta-
neamente na interacción cotiá, a tra-
vés da conversa. 

Segundo a RAG, os datos do CIS de 
2016 amosan que o galego é a lingua 
materna do 44,7% das persoas de 18 
ou máis anos, fronte ao 30,7% que 
teñen como lingua inicial o castelán ou 

o 23,6% ambas as dúas. Pero se na 
análise se ten en conta a poboación 
máis nova, desde os 5 anos, e se detén 
nos 65, a lingua inicial maioritaria em-
peza a ser o castelán (38% fronte ao 
34% do galego e o 28 % de ambas as 
dúas), que é tamén o idioma que em-
prega habitualmente unha maior pro-
porción nesta ampla franxa de idade 
que conta coas xeracións máis novas. 

A pregunta empregada para recoller 
estes datos era ben sinxela: En que 
lingua aprendiches a falar?, e as op-
cións son as que se recollen na se-
guinte táboa: 

DISTRIBUCIÓN DA LINGUA INICIAL OU MATERNA  

GALEGO CASTELÁN AS DÚAS POR IGUAL OUTRA TOTAL 

14 365 97 24 500 



 

 

Estes datos son desalentadores en 
canto á presenza do galego como 
lingua inicial ou materna xa que 
soamente o 3% dos rapaces e rapazas 
manifesta que foi a lingua propia de 
Galicia a que primeiro adquiriu e 
soamente un 19% manifesta que as 
dúas por igual. 

Sumando ambas as dúas porcentaxes 
estamos ante o 22% dos entrevista-
dos que manifestan que a lingua na 
que aprenderon a falar foi o galego 
ou o galego e o castelán por igual, 
fronte a un 73% do castelán ou o 92% 
sumando tamén o valor “as dúas por 
igual”. Son datos que confirman de 
xeito máis alarmista que os xerais pa-
ra o conxunto de Galicia a perda de 
galegofalantes iniciais no noso conce-
llo de Sada, o cal incidirá previsibel-
mente de maneira negativa na por-
centaxe de mozos e mozas que teñan 

o galego como lingua habitual, e 
tamén nunha menor percepción de 
competencia lingüística nomeada-
mente na capacidade para se expre-
saren oralmente. 

Chama a atención que exista unha 
maior porcentaxe de persoas que 
teñen como lingua materna outra 
lingua diferente ao castelán e ao ga-
lego (5%) que os que teñen exclusi-
vamente o galego (3%). A razón po-
démola atopar na presenza cada vez 
maior de familias procedentes dou-
tras comunidades autónomas con 
linguas diferentes ao castelán 
(Valencia e Cataluña, por exemplo) e 
de países con linguas distintas ao 
castelán.  Esta circunstancia debe ser 
tida en conta especialmente á hora 
de planificar accións educativas non 
soamente para este tipo de alumna-
do que necesita unha atención espe-
cial (tanto no centro educativo como 
fóra del) senón tamén de apoio ás 
súas familias. 

Observamos polo tanto como as xe-
racións máis novas están xa protago-
nizando un proceso acelerado de mo-
nolingüización en castelán a un ritmo 
moito máis rápido do que se prevía 
anteriormente. 

Outros datos complementares obti-
dos en canto á lingua inicial ou ma-
terna da mocidade entrevistada ve-
ñen a poñer de manifesto a perda 
de peso específico da familia á hora 
de transmitir o galego. Semella que 
o sistema educativo é o único res-
ponsábel da transmisión do galego 
e semella tamén que os avances que 
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ONDE APRENDICHES A FALAR GALEGO? 

Na familia Na escola Coas persoas próximas Outro 

54 389 57 - 
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se están a conseguir son notábeis en 
canto á competencia lingüística, pe-
ro non tanto no medre do uso da 
nosa lingua como lingua habitual 
como poderemos comprobar máis 
adiante. 

Segundo estes datos, semella que a 
recuperación do idioma galego é ta-
refa unicamente do ensino (77,8%). 
Non chega ao 11% a porcentaxe de 
entrevistados que manifestan que 
aprenderon a falar galego na familia. 
A incidencia da contorna redúcese a 
un 11,4%. 

O ensino está regulamentado na ac-
tualidade por un “Decreto de míni-
mos” que, baixo a  opinión maiorita-
ria dos expertos, facilita unha situa-
ción de normalidade lingüística “de 
pantalla” soamente, xa que na vida 
cotiá se percibe cada vez con máis 
nitidez un sistemático avance da lin-
gua castelá como lingua de instala-
ción entre os galegos e galegas, no-
meadamente entre os máis novos, e 
no caso de Sada de maneira máis 
alarmante tal e como están a demos-
trar os datos anteriores. 

Está claro que a escola  é un lugar 
privilexiado para o proceso de recu-
peración social da lingua galega ao 
estar determinado pola súa contribu-
ción á consecución de tres obxectivos 
fundamentais para ese proceso:  

1. Dotar ao alumnado de competen-
cia lingüística plena en galego.  

2. Dotar ao alumnado de actitudes 
favorábeis para a lingua galega e 
para o seu proceso de recupera-
ción social.  

3. Adquirir usos lingüísticos a prol da 
lingua galega.  

Pero este papel de axente practica-
mente único que á educación se lle 

outorgou na cuestión normalizadora 
relaxou o papel importantísimo que 
deben xogar a familia e o medio cir-
cundante.  É preciso pois, contemplar 
medidas normalizadoras para todos e 
cada un dos ámbitos da vida social 
dos galegos e das galegas se o que 
pretendemos é reverter os datos que 
estamos a ofrecer. 

 

LINGUA HABITUAL 
 

A lingua habitual é a que cada per-
soa fala con máis frecuencia na súa 
vida diaria. Se analizamos a lingua 
habitual segundo a idade do falante, 
podemos facernos unha idea da ten-
dencia social que existe en relación 
co uso do galego, é dicir, cal pode 
ser o seu futuro se as cousas non 
mudan.  

Segundo os datos xerais achegados 
polo Instituto Galego de Estatística 
(IGE) podemos ver como son as xera-
cións maiores as que falan máis gale-
go. Observamos ademais que a regra 
xeral é que canto máis novos son os 
suxeitos, aumenta a proporción de 
falantes monolingües en castelán e 
descende a de monolingües en gale-
go. Os grupos dos bilingües compór-
tanse do seguinte xeito: o grupo dos 
que falan máis galego aumenta en 
todos os tramos de idade agás no 
dos máis vellos, e o dos que falan 
máis castelán, aumentan entre os 
máis novos. 

Os datos demostran claramente que 
o grupo que crece proporcionalmente 
máis é o dos monolingües en caste-
lán. O dato máis negativo para o ga-
lego é a forte baixada dos bilingües 
con predominancia do galego. 

Malia que, efectivamente, debemos 
constatar un descenso importante 



 

 

entre os falantes de galego co conse-
guinte aumento dos falantes de cas-
telán, parece que se tende cara a  
unha certa estabilidade, é dicir, dá a 
sensación de que nos grupos de ida-
de máis novos cada vez se perden 
menos falantes de galego. 

Tendo en conta os datos globais de 
Galicia, comparemos agora a situa-
ción cos datos obtidos na nosa enqui-
sa. Obsérvese que distinguimos varias 
situacións comunicativas determina-
das polos seus interlocutores. 

Debemos salientar que as situacións 
comunicativas máis frecuentes do 
alumnado e as máis determinantes á 
hora de establecer cal é a súa lingua 
habitual probabelmente sexan as que 
se producen cos compañeiros e cos 
amigos. En ningún caso dos 500 en-
trevistados se decantan polo valor “só 
galego” ou “máis galego que caste-
lán”. Soamente 10 e 15, respectiva-
mente, escollen o valor “as dúas por 
igual”, o que representa un 2% e un 
3% respectivamente. 

O valor “só galego” presenta a maior 
porcentaxe (7,6%) cando falan cos 
seus avós, valor que diminúe ata un 

1,4% cando se trata dos pais e a un 
1% no caso do profesorado. 

Se lles sumamos tamén o valor “máis 
galego que castelán” os datos mello-
ran, pero significativamente pouco: 
cos avós o 21,4%, cos pais o 5,6% e 
co profesorado o 4%.  

Sorprende especialmente a porcen-
taxe mínima que se dá cando os seus 
interlocutores son o conxunto do 
profesorado xa que o centro educati-
vo debe ser unha célula de galeguida-
de descrita a través dos seus obxecti-
vos lingüísticos básicos a prol do ga-
lego (competencia, actitudes e usos). 
Algo máis do 30% do profesorado 
manifesta que a súa lingua habitual 
no centro é “só galego” ou “máis ga-
lego que castelán”. 

O valor “só castelán” é de largo o que 
presenta maior porcentaxe, agás no 
caso dos avós que se decantarían por 
pouca marxe polo valor “máis caste-
lán que galego”. 

Se agrupamos os distintos valores en 
tres, os resultados en porcentaxes 
serían os seguintes: 
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  QUE LINGUA FALAS HABITUALMENTE? 

  
Só 

galego 

Máis  
galego que 

castelán 

As dúas  
por igual 

Máis castelán 
que galego 

Só castelán Outra 

Cos avós 38 69 88 140 134 31 

Cos pais 7 21 30 90 332 20 

Cos compañeiros - - 10 80 410 - 

Cos amigos - - 15 85 400 - 

Co profesorado 
fóra das clases 

5 15 110 125 245 - 



 

 

Calculando as porcentaxes me-
dias de cada un dos valores 
aproximámonos con bastante 
fidelidade e dunha maneira máis 
clara á situación actual da lingua 
galega como lingua de uso social 
no conxunto das distintas situa-
cións comunicativas na franxa de 
idade 12-18 anos no concello de 
Sada. Como ben se pode obser-
var, os resultados son desalenta-
dores para a lingua galega. 

Na seguinte gráfica xeral póden-
se observar de maneira nidia os 
datos completos que poñen de 
manifesto que o castelán é a lin-
gua de uso habitual entre o 
alumnado en todas as situacións 
comunicativas. 
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  QUE LINGUA FALAS HABITUALMENTE? 

  
Só galego 

Máis galego  
que castelán 

 As dúas por 
igual 

Máis castelán que 
galego 

Só castelán 

Cos avós 21,4% 17,6% 54,8% 

Cos pais 5,6% 6% 84,4% 

Cos compañeiros - 2% 98% 

Cos amigos - 3% 97% 

Co profesorado  
fóra das clases 

4% 22% 74% 

  
Só galego ou 

máis galego 

As dúas  

por igual 

Só castelán ou 

máis castelán 
Outra 

% MEDIA 6% 10% 82% 2% 



 

 

Segundo os datos recollidos nas enqui-
sas realizadas polo alumnado, hai 62 
pais que usan habitualmente o galego 
para falaren entre si, o cal representa o 
12,4% das familias, diminuíndo esta 
cantidade ata 40 (8%) cando os proxe-
nitores falan cos fillos. A análise de ca-
les son as razóns desta mudanza de 
lingua é chave para calquera proxecto 
lingüístico e pon en evidencia a necesi-
dade de contar coa unidade familiar 
como base da recuperación e medre da 
lingua galega como lingua habitual. 

O número de pais que se relacionan 
entre si noutra lingua diferente ao 

galego e ao castelán é de 18 (3,6%), 
diminuíndo ata 11 cando falan cos 
seus fillos, diminución que se suma 
ao uso do castelán con estes. 
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En que lingua 
falan...? 

os teus 
pais  

entre si 

os teus 
pais 

contigo 

galego 62 40 

castelán 420 449 

outra 18 11 



 

 

 

É interesante saber tamén os compor-
tamentos do alumnado en situacións 
comunicativas con persoas que non 
coñecen e ademais serven para ob-
servarmos en que medida a lingua 
dos interlocutores inflúe á hora de 
empregar unha ou outra lingua. Para 
analizar isto fixéronselles tres pregun-
tas. Estes son os resultados: 
 

 

Estes datos poñen de manifesto que 
o reducido grupo de alumnos que se 
declaran galegofalantes habituais en 
situacións comunicativas con persoas 
que non coñecen mudan a súa lingua 
ao castelán. 

Practicamente a totalidade do alum-
nado (99,4%) emprega o castelán se o 
seu interlocutor fala nesa lingua. Non 
acontece o mesmo no caso do galego 
xa que a porcentaxe diminuiría ata un 
65,4%. 

O ensino é quizais o eido máis impor-
tante dentro do proceso de normali-
zación lingüística que, despois da Lei 
de normalización lingüística de 1983, 
aínda non concluíu. É máis, logo duns 
anos nos que a diminución de galego-
falantes habituais no sector dos máis 
novos se foi estabilizando, dende o 
ano 2010 (segundo os datos referidos 
nos estudos citados anteriormente da 
Real Academia Galega) a escola non 
está a contribuír en tanta medida co-
mo cabería esperar, feito que coincide 
coa entrada en vigor do Decreto 
79/2010, do 20 de maio, para o pluri-
lingüismo no ensino non universitario 
de Galiza(DOG 25/05/2010), Decreto 
que foi considerado no seu momento 
como un paso atrás no proceso de 
recuperación da lingua galega. Seme-
lla que os datos máis actualizados 
están a dar a razón a todos aqueles 
que defenderon esa opinión. 

Os datos recollidos neste estudo po-
ñen de manifesto que os obxectivos 
marcados por lei non se conseguen 
xa que o alumnado, maioritariamente 
(62,4%), manifesta ter aprendido a ler 
e a escribir en castelán fronte a un 
0,6% que o fixo en galego.  

A perda de galegofalantes habituais 
terá nesta circunstancia unha das súas 
causas? 
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 galego castelán 

Cando te dirixes a 
alguén que non 
coñeces, que lingua 
falas? 

8 
(1,6%) 

482 
(98,4%) 

Cando alguén se dirixe 
a ti en galego, en que 
lingua contestas? 

327 
(65,4%) 

173 
(34,6%) 

Cando alguén se dirixe 
a ti en castelán, en que 
lingua contestas? 

3 
(0,6%) 

497 
(99,4%) 

  galego 
as dúas 

por igual 
castelán 

En que lingua 
aprendiches 
a ler e a 
escribir? 

3 
(0,6%) 

185 
(37%) 

312 
(62,4%) 



 

 

Influirá este aspecto en que o alum-
nado empregue case na súa totalida-
de o castelán como lingua de lectura 
e escrita habitual no tempo de lecer 
fóra das “obrigas” académicas?  

Os resultados ofrecidos polo presente 
estudo a este respecto son contun-
dentes: 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

A competencia lingüística vén deter-
minada basicamente polas destrezas 
de entender, falar, ler e escribir. A 
lingua galega, logo do Estatuto de 
Autonomía (1981) e a Lei de normali-
zación lingüística (1983) entrou nun 
proceso de recoñecemento e promo-
ción centrado fundamentalmente no 
contexto escolar e na mellora das 
competencias lingüísticas. 

Segundo os datos do IGE (2013), o 
96% da poboación declara entender 
o galego, o 87% falalo, un 85% lelo 
e un 60% escribilo. Isto significa que 
a maioría dos galegos e galegas te-
ñen capacidade suficiente en lingua 
galega.  

É comprensíbel que cando falamos 
das actividades lectora ou escrita as 
porcentaxes baixen xa que este tipo 
de actividades se aprendían e se 
aprenden fundamentalmente na es-

cola, e a escolarización en galego 
non se produce masivamente ata os 
anos 80 do pasado século. É precisa-
mente por esa circunstancia pola que 
as habilidades en lectura e escrita en 
galego dende os datos dos anos no-
venta evolucionaron positivamente 
xa que a porcentaxe de persoas con 
competencia efectiva para ler en ga-
lego aumentou case 40 puntos e 30 
para escribir. Isto revela a importan-
cia da escola na adquisición de com-
petencias. 

Agora ben, para falar un idioma non 
só cómpre ter a competencia para 
falar esa lingua, senón que ademais 
hai que ter a motivación e a oportu-
nidade de facelo. Diso falarei máis 
adiante, agora interesa coñecer a 
percepción que o alumnado ten do 
nivel de competencia nas catro des-
trezas básicas, tanto en galego como 
en castelán. A diferenza que poida 
existir entre unha e outra pode de-
terminar en certa medida que o 
alumnado se sinta máis ou menos 
seguro á hora de empregar o galego 
como lingua habitual, ou cando me-
nos en igualdade co castelán, aspec-
tos que como vimos anteriormente 
están moi lonxe de se cumprir. 
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  galego castelán 

As lecturas que fas 
habitualmente fóra do 
instituto están escritas 
maioritariamente en? 

17 
(3,4%) 

483 
(96,6%) 

Os escritos que fas fóra 
do traballo escolar están 
maioritariamente en? 

15 
(3%) 

485 
(97%) 
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Se sumamos os valores “moito” e 
“bastante”, case o 92% do alumnado 
manifesta que entende o galego e 
algo máis dun 7% escolle o valor 
“regular”. 

Máis do 63% percibe que ten “moita” 
ou “bastante” competencia para fala-
lo, mentres que un 28% escolle o va-
lor “regular”. Tan só un 8,4% manifes-
ta ter pouca ou nula competencia 
para falar a lingua galega. 

Case un 82% manifesta ter moita ou 
bastante competencia lingüística para 
ler en galego, sendo un 13% os que 
se autoavalían co valor “regular”. 

No caso da escrita, algo máis do 66% 
manifesta ter “moita” ou “bastante” 
competencia e un 27,4% elixen o va-
lor “regular”. 

Chama a atención que a destreza que 
presenta unha porcentaxe menor no 
valor “moito” sexa falar cun 17,8% 
fronte ao 20,8% de escribir e 42% de 
ler. A razón é que as destrezas de ler 
e escribir son adquiridas na escola e 
constitúense como destrezas básicas 
para a aprendizaxe, mentres que a de 
falar non se lle presta tanta importan-
cia, ben polas escasas actividades de 
expresión oral que se desenvolven 
normalmente nas aulas, ben polo in-
cumprimento da obriga de se expre-

saren en lingua galega nas materias 
específicas e tamén porque non é a 
lingua inicial ou materna, nin tam-
pouco a do entorno social no que se 
desenvolven. Semella neste sentido 
que a lingua galega ten un tratamen-
to semellante a calquera outra lingua 
estranxeira (inglés ou francés). 

Se sumamos os valores “moito” e 
“bastante” en cada unha das destre-
zas básicas que determinan a compe-
tencia lingüística sería útil para poder 
comparar os datos obtidos nesta en-
quisa cos obtidos polo IGE (Instituto 
Galego de Estatística) no 2013. 

  Cal é o teu dominio do galego? 

  Moito Bastante Regular Pouco Nada 

Entender 
222 

(44,4%) 
237 

(47,4%) 
37 

(7,4%) 
4 

(0,8%) 
- 

Falar 
89 

(17,8%) 
229 

(45,8%) 
140 

(28%) 
36 

(7,2%) 
6 

(1,2%) 

Ler 
210 

(42%) 
199 

(39,8%) 
65 

(13%) 
21 

(4,2%) 
5 

(1%) 

Escribir 
104 

(20,8%) 
230 

(46%) 
137 

(27,4%) 
22 

(4,4%) 
7 

(1,4%) 

Cal é o teu dominio do castelán? 

Moito Bastante Regular Pouco Nada 

420 
(84%) 

62 
(12,4%) 

18 
(3,6%) 

- 
  

- 

443 
(88,6%) 

52 
(10,4%) 

5 
(1%) 

- - 

425 
(85%) 

62 
(12,4%) 

13 
(2,6%) 

- - 

382 
(76,4%) 

93 
(18,6%) 

25 
(5%) 

- - 



 

 

Obsérvase claramente como nas des-
trezas de entender e ler os datos 
practicamente coinciden (hai que ter 
en conta que na enquisa do IGE só se 
establecían os valores “moito”, 
“bastante”, “pouco” e “nada”). Signifi-
cativo é o descenso de case 24 pun-
tos no caso de “falar”, malia o dito 
anteriormente. O feito de estar case 
sete puntos por enriba da media en 
Galicia da destreza de “escribir” é de-
bido a que a totalidade da mostra do 
noso estudo se corresponde con 
alumnado (12-18 anos) escolarizado 
dende a educación infantil. 

 

O primeiro que chama a atención no 
caso da competencia lingüística en 
castelán é que non hai nin un só 
alumno que considere que ten pouca 
ou nula capacidade en calquera das 
catro destrezas que miden a compe-
tencia lingüística. Ademais, en todos 
os casos unha amplísima maioría ma-

nifesta ter moita competencia en to-
das as destrezas. Todas as destrezas 
básicas superan o 80 %, agás o referi-
do á expresión escrita (76,4 %). 

 

Establecemos agora unha comparati-
va entre a percepción que ten o 
alumnado da súa competencia lin-
güística tanto en galego como en 
castelán, para iso utilizamos unha 
escala de 0 a 4 na que o valor 2 sería 
o punto intermedio. 

Como ben pode observarse o caste-
lán obtén unha valoración significati-
vamente máis alta ca o galego en 
todas as destrezas, sendo a diferenza 
maior na expresión oral e na escrita. 
En todos os casos a valoración do 
castelán supera o 3,7 mentres que no 
caso galego a máis alta é de 3,35, a 
correspondente á capacidade de en-
tender a lingua propia de Galicia.  

Se a pregunta que se lles formula é 
en que lingua se senten máis seguros 
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á hora de expresárense oralmente e 
por escrito e na lingua de lectura, co-
mo se supoñía os resultados van na 
mesma liña que a percepción que 
teñen sobre a súa competencia nunha 
e noutra lingua, razón ademais que 
utilizan en moitos casos para xustifi-
caren a non utilización da lingua gale-
ga en situacións comunicativas nas 
que incluso os seus interlocutores a 
empreguen. Con todo, se sumamos 
os valores de galego e as dúas por 
igual sitúanse nun 19% no caso de 
falar, case nun 25% no de escribir e 
nun 33,8% cando se trata de ler.  
Hai unha certa correspondencia des-
tes datos cos de lingua habitual xa 
que no caso desta se sumamos as 
porcentaxes de mozos e mozas que 
usan só o galego ou máis galego ca 
castelán e as dúas por igual sumaría 
un 16%; no caso de que o galego se-
xa a lingua na que se senten máis 
seguros, o 19% (sumando galego e as 
dúas por igual). 

Non sabemos se existe un 3% da mo-
cidade que aínda sentíndose máis 
cómoda falando galego non o usa 
por prexuízos. 

 

ACTITUDES CARA Á LINGUA GALEGA 
 

Os datos estannos a demostrar que a 
presenza do galego está a diminuír 
entre os máis novos. Sen dúbida a 
perda da transmisión interxeracional 
do galego inflúe notoriamente nesta 
diminución. Aínda que en menor me-
dida que no caso do castelán, o alum-
nado considérase suficientemente 
competente para empregar o galego, 
porén non o utiliza. Iso pon de mani-
festo a presenza dunha serie de 
prexuízos lingüísticos que motivan 
actitudes negativas cara á lingua. 

Nas respostas,  en termos xerais fálase 
da identificación do galego co mundo 
dos vellos, dos ignorantes, do mundo 
rural... Tamén se alude á escasa utilidade 
do idioma galego. A consideración do 
galego como lingua propia de Galicia e 
como sinal de identidade tampouco é 
asumida por todos os entrevistados. 

Por outra banda menciónase o estigma 
negativo de “ghañán” para se referir a 
aqueles que falan galego con trazos 
característicos da súa área lingüística 
ou os que non se axustan á lingua nor-
mativa e que polo tanto aprenderon o 
galego no entorno familiar. De todos 
os xeitos estes procesos de identifica-
ción negativa sempre se refiren á moci-
dade en xeral, xa que en Sada, entre os 
máis novos, non se reproducen trazos 
lingüísticos característicos desta área 
lingüística como son a “gheada” e o 
“seseo implosivo”, fenómenos lingüísti-
cos que si se dan nos máis vellos que 
utilizan só ou máis galego que castelán 
e que (xa só por razóns de idade e sis-
tema escolar) aprenderon o galego a 
través da transmisión interxeracional. 

No caso de compañeiros e compañei-
ras que toman a decisión de falar ga-
lego normativo, o estigma que usan é 
o de “nacionalistas”, identificando 
claramente o cambio ao galego con 
motivos ideolóxicos. 
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Ante estas actitudes negativas cara ao 
uso do galego, os poucos galegofalan-
tes retráense e vanse relacionando ca-
da vez máis en castelán. Semella que 
os centros educativos veñen a signifi-
carse como un elemento castelaniza-
dor máis, como pode ser o cambio dun 
hábitat rural a un urbano. Considérese 
que Sada é unha vila que se atopa na 
área de influencia da Coruña, área 
(xunto con Vigo e Ferrol) que presenta 
as porcentaxes máis baixas en canto ao 
número de galegofalantes habituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dato preocupante e que nos debe 
facer reflexionar xa non é que exista 
unha porcentaxe de alumnado signifi-
cativa (21,6%) que considera que o 

obxectivo de acadar a mesma compe-
tencia lingüística en galego e castelán 
ao finalizar os estudos obrigatorios 
non é importante. Aínda que coheren-
te e relacionado coa percepción da 
competencia lingüística que eles e elas 
teñen en galego e castelán e tamén en 
relación á lingua na que se senten 
máis seguros, o dato realmente preo-
cupante é que o 62% do alumnado 
considera que a igualdade pretendida 
non se está a acadar. Isto condúcenos 
tamén e unha vez máis a existencia do 
prexuízo de que non falan en galego 
porque non se senten seguros. Sería 
tamén un sinal de “fracaso” da ensi-
nanza da lingua galega? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malia que a maioría do alumnado 
considera que saber galego ten moita 
utilidade, é moi significativa a porcen-
taxe dos que consideran que ten pou-
ca (34%) ou nula (3%). 
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CONCLUSIÓNS 

• Considerando todo o termo munici-
pal de Sada como un hábitat de vila, 
o 73% do alumnado naceu no seo 
dunha familia asentada nese hábitat, 
o cal pode facernos supoñer en prin-
cipio unha presenza do galego como 
lingua inicial ou materna bastante 
significativa e unha clara tendencia ao 
bilingüismo, indicado este cos valores 
de máis galego ou as dúas por igual. 

• Malia a consideración anterior os 
datos recollidos son ben distintos xa 
que tan só un 3% do alumnado ten o 
galego como lingua inicial ou mater-
na (por debaixo incluso do conxunto 
doutras linguas distintas ao galego e 
ao castelán, 5%) e o 19% do alumna-
do manifesta ter as dúas linguas por 
igual como lingua inicial ou materna. 
Sumando estas dúas porcentaxes si-
tuámonos nun 22%, porcentaxe signi-
ficativamente inferior á media galega. 

• O 73% do alumnado ten o castelán 
como lingua inicial ou materna. Se a 
esta porcentaxe lle sumamos o valor 
“as dúas por igual” chegamos a un 92%. 

• O 78% do alumnado aprendeu a 
falar galego na escola. A transmisión 
interxeracional do galego estase per-
dendo e o sistema educativo é practi-
camente o único axente galeguizador. 

• O castelán constitúese como a lin-
gua habitual do alumnado en todas 
as situacións comunicativas. O valor 
máis alto para o galego acádase can-
do os avós son os interlocutores: 
21,4% (só galego ou máis galego), 
17,6% (as dúas por igual). No caso de 
que os compañeiros e os amigos se-
xan os seus interlocutores, o valor 
máis castelán ou só castelán acada o 
98% do alumnado. 

• Un 12,4% dos pais/nais do alumna-
do falan en galego entre si, non obs-

tante esa porcentaxe diminúe en máis 
de catro puntos cando se dirixen aos 
seus fillos.  

• O reducido número de alumnos e 
alumnas que declaran ser galegofa-
lantes habituais, en situacións comu-
nicativas con persoas que non coñe-
cen mudan a súa lingua ao castelán. 
Un 34% do alumnado contesta en 
castelán aínda que se dirixan a eles en 
galego. O 100% contestan en castelán 
cando se dirixen a eles en castelán. 

• Máis do 62% do alumnado declara 
ter aprendido a ler e escribir en caste-
lán. Un 37% nas dúas e un 0,6% en 
galego. 

• Tan só un 3% do alumnado mani-
festa que as lecturas e os escritos que 
realiza fóra das tarefas escolares es-
tán en lingua galega. 

• O 92% do alumnado manifesta que 
entende o galego; un 64% que ten 
suficiente competencia lingüística 
para falalo, un 82% para lelo e un 
67% para escribilo. Pola contra, decla-
ran ter máis competencia en castelán. 

• Malia que unha porcentaxe signifi-
cativa se declara con competencia 
suficiente para falar galego non o fai 
pola existencia de prexuízos lingüísti-
cos que motivan actitudes negativas 
cara á lingua galega. A identificación 
do galego co vello, coa aldea, cos 
“ghañáns”, coa escasa utilidade..., son 
os máis frecuentes. 

• Hai unha porcentaxe significativa 
(21,6%) que considera que o obxecti-
vo de acadar a mesma competencia 
lingüística nas dúas linguas oficiais ao 
finalizar os estudos non é importante. 

• Un 62% do alumnado considera que 
ao finalizar os estudos non acada a 
igualdade de competencia entre o 
galego e o castelán, saíndo favoreci-
do o castelán, obviamente. 
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■ CONSIDERACIÓNS 
FINAIS 

 

A nosa lingua é o patrimonio máis 
grande que como galegos posuímos 
e perdela significaría renunciar ao 
trazo máis importante que como so-
ciedade atesouramos. Temos unha 
débeda cos nosos devanceiros que 
foron quen de manter aceso o facho 
da lingua en peores circunstancias. 
Sería unha irresponsabilidade pola 
nosa banda non transmitirlles ás no-
vas xeracións tan rico legado de pasa-
do, presente e futuro da idiosincrasia 
de todo un pobo milenario.  

Malia a transcendencia desta conside-
ración inicial e que practicamente 
todos asumimos e referendamos, os 
datos obtidos no presente estudo son 
desalentadores para a lingua galega 
no noso concello e condúcennos a 
unha situación de alarma e pesimis-
mo. Está claro que, no seu conxunto, 
como sociedade algo estamos a facer 
mal se o que pretendemos é conser-
var a lingua galega. Todos temos que 
achegar novos pulos para reverter 
esta situación de desleixo que tan 
graves consecuencias está a ter para a 
nosa lingua. A teor destes datos cóm-
pre unha reflexión profunda e unha 

análise seria da situación para elabo-
rarmos conxuntamente unha planifi-
cación lingüística que englobe a to-
dos os niveis da sociedade sadense 
para comprometernos na consecu-
ción do aumento do número de gale-
gofalantes habituais, sobre todo entre 
os máis novos. Para iso será necesario 
empregar estratexias axeitadas para 
estas idades. Deben ser eles polo tan-
to os verdadeiros protagonistas das 
actividades e da súa planificación. 

As familias foron ata non hai moitos 
anos o eixo fundamental de transmi-
sión do galego. Esa transmisión 
interxeracional perdeuse, cómpre polo 
tanto levar adiante medidas que recu-
peren esa primeira transmisión, tarefa 
que deberá ser auxiliada pola transmi-
sión da contorna. Consideramos moi 
probábel que as familias non só per-
deran o papel de núcleo de aprendi-
zaxe do galego senón que ademais 
puideran converterse en transmisoras 
e fonte de prexuízos lingüísticos e 
actitudes negativas cara á lingua. 

Dende a introdución do galego no 
sistema educativo, a escola conver-
teuse no único axente de transmisión 
da lingua e foi quen de dotar de 
competencia lingüística a todo o seu 
alumnado, mais non tivo o mesmo 
éxito co aumento da nosa lingua co-
mo lingua de uso social habitual. 
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Está claro que a escola por si soa 
non pode cubrir todos os espazos, 
sobre todo cando a situación de par-
tida está caracterizada por un des-
equilibrio total da presenza do gale-
go como lingua inicial do alumnado 
máis novo.  

Neste sentido, os nenos e nenas de-
berían iniciar a súa escolarización nun 
programa de inmersión total en gale-
go. Esa será a única posibilidade de 
alcanzar o pretendido equilibrio entre 
as dúas linguas oficiais en Galicia. 
Cómpre revisar a planificación lingüís-
tica no ordenamento da Educación 
Primaria, Secundaria e Bacharelato na 
que se debería dar unha renovación 
tanto na metodoloxía de aprendizaxe 
da lingua (entender, falar, ler, escribir) 
como na reordenación dos contidos. 
Entre outras cousas porque observa-
mos como a mocidade ten moita 
competencia lingüística para enten-
der, ler e escribir en galego, mais pre-
senta certas dificultades á hora de 
falalo, algo bastante característico na 
aprendizaxe das linguas estranxeiras, 
ademais da existencia de vellos e no-
vos prexuízos lingüísticos ligados ao 
uso do galego.  

Como elemento aglutinador de todas 
estas actuacións, as institucións políti-
cas teñen que xogar un papel funda-
mental. Son necesarios cambios lexis-
lativos que deberán ter en conta o 
proposto por institucións como a Real 
Academia Galega, os Movementos de 
Renovación Pedagóxica e todas aque-
las iniciativas intelixentes, progresivas 
e sostidas no tempo para desenvolver 
políticas de normalización que rever-
tan o actual panorama negativo que 
manifestan os datos aquí presentados. 

A actual política lingüística  non está 
a ser a axeitada cando na pretendida 
sociedade bilingüe o número de gale-
go falantes é cada vez máis reducido. 

■ DEZ PROPOSTAS 
CONCRETAS DE  
ACTUACIÓN 
 

Por todo o exposto e a teor dos datos 
aquí referidos, considero que é o mo-
mento de poñernos todos mans á 
obra, polo que como punto de parti-
da velaí van algunhas propostas con-
cretas para o noso concello que poño 
sobre a mesa: 

1. Creación da Mesa Municipal pola 
Recuperación da Lingua Galega.  

Estaría formada por: 

• As catro concelleiras (neste momen-
to) de Educación, Cultura, Normaliza-
ción Lingüística e Igualdade, todas 
elas con clara relación coa promoción 
da nosa lingua e cultura. O caso da 
concellería de Igualdade débese es-
pecialmente á porcentaxe significativa 
de cidadáns procedentes doutras lin-
guas e culturas polo que considero 
que se deben articular medidas para 
procurar a súa inmediata incorpora-
ción á nosa lingua e cultura, sen que 
iso supoña, obviamente, renunciar ao 
propio. Actuaría como coordinadora 
desta Mesa a concelleira de Normali-
zación Lingüística.  

• Os responsábeis dos Equipos de Di-
namización da Lingua Galega de todos 
os centros de ensino do concello. 

• Un representante das familias de 
cada centro educativo. 

• Un representante do alumnado de 
cada centro educativo. 

• Un representante de cada unha das 
distintas entidades e agrupacións de-
portivas culturais e profesionais do 
concello. Esta presenza é moi impor-
tante debido a que a planificación 



 

 

lingüística deberá trasladarse a todos 
os ámbitos da sociedade: cultura, de-
porte, hostalería, comercio... 

2. Elaboración dun Plan Xeral de 
Normalización Lingüística de ámbi-
to municipal e cunha duración de 
catro anos revisábel anualmente. 

Este Plan debe recoller os obxectivos 
e as actuacións específicas para cada 
sector: ensino, cultura, deportes, fami-
lias... Debe coordinar todos os esfor-
zos que nos centros educativos e dife-
rentes asociacións se están a realizar. 
Debe xurdir da colaboración de todos 
os sectores da sociedade representa-
dos na Mesa Municipal do Galego.  

3. Organización dunhas xornadas 
sobre a lingua galega abertas a to-
da a comunidade educativa 
(familias, profesorado, alumnado, ci-
dadanía) que inclúa necesariamente 
relatorios sobre a actual lexislación da 
lingua galega no ensino, a importan-
cia de medrar en dúas linguas, a ne-
cesidade dun proxecto de inmersión 
lingüística en galego durante a edu-
cación infantil como paso fundamen-
tal para equilibrar a presenza real das 
dúas linguas oficiais en Galicia, a ne-
cesaria renovación didáctica na ensi-
nanza da materia de lingua galega e 
literatura tanto na educación primaria 
como na secundaria e experiencias 
exitosas de proxectos de dinamiza-
ción da lingua galega. 

4. Organización dun curso de Cultu-
ra Galega para as familias en xeral, 
aínda que especialmente dirixido a 
aquelas que proceden doutras linguas 
e culturas. 

5. Apoio educativo en galego a to-
do o alumnado procedente doutras 
comunidades ou países para conse-
guir o máis axiña posíbel a súa inte-
gración “en galego”no sistema educa-
tivo galego.  

6. Promoción e celebración institu-
cional de todas as efemérides que 
estean relacionadas coa lingua e a 
cultura galegas. 

7. Organización da “Festa da Lin-
gua”, unha fin de semana con actua-
cións musicais, teatro na rúa, conta-
contos, xogos populares... 

8. Agasallo institucional a todos os 
nenos e nenas nacidos no ano. A 
elaboración dese agasallo institucio-
nal debe supoñer a organización de 
determinadas actividades e a colabo-
ración das distintas entidades, asocia-
cións e centros educativos do conce-
llo. Por exemplo:  

• Elaboración do dicionario ilustrado 
“As miñas mil primeiras palabras en 
galego”. 

• CD con cancións de berce galegas. 

• Un libro cunha pequena escolma de 
contos para os máis pequenos. 

• A mascota “Quero Galego”, un pelu-
che cun colar ou pulseira que leve un 
logotipo e un lema a prol do galego. 

• Un pixama co deseño e lema a prol 
do galego.  

• Un biberón co anagrama e lema. 

• Un babeiro co anagrama e lema. 

• Pódense sumar comercios locais 
específicos con produtos básicos. 

9. Posibilitar dende o concello e os 
centros educativos intercambios es-
colares con alumnado doutros luga-
res de Galicia onde a presenza do 
galego sexa máis evidente. 

10. Organización de roteiros didácti-
cos tanto para lles ofrecer aos centros 
educativos como á cidadanía en xeral. 
Rosaliano, Oteriano, Pondaliano, 
Rianxo dos tres grandes, Lucus Au-
gusta… 
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Se o idioma está onde está e está como 
está, é por que nós o trouxemos e por 

que o trouxemos do xeito que o 
trouxemos, e do mesmo xeito, no futuro 

irá e chegará onde nós queiramos, 
saibamos e poidamos levalo. 

Henrique Monteagudo (2012): Facer  
país co idioma. Sentido da normalización 

lingüística. Discurso de ingreso na  
Real Academia Galega. 
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