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Resumo 

A investigación divídese en dúas fases. En primeiro lugar, analizamos cales son as vías de entrada de cada unha 

das linguas ás que están expostos os nenos e nenas (input lingüístico), en función do tipo de hábitat (rural e 

urbano), así como o seu dominio e uso lingüístico, segundo a información que nos proporcionaron as familias, a 

través dun cuestionario. Os resultados analizámolos mediante o programa estatístico SPSS.  

Despois, xa desde unha perspectiva cualitativa, entrevistamos a unha selección de nenos e nenas de cada grupo 

estudado, co fin de medir a súa competencia lingüística de forma directa. Na primeira parte da entrevista, 

intentamos que o neno/a falase da forma máis espontánea posible, a partir de cuestións sobre a súa vida cotiá; 

mentres que na segunda pedímoslle que identificase unha serie de imaxes, co fin de avaliar o seu nivel de 

vocabulario en cada idioma. 

Os resultados poñen de relevo a maior competencia bilingüe, en galego e castelán, que acada o alumnado do 

hábitat rural; mentres que no hábitat urbano o bilingüismo é moito máis tardío e parcial, o que nos leva a 

reflexionar sobre o modelo de ensino bilingüe que se está aplicando actualmente en Galicia. 
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1. Introdución

En Galicia, asistimos desde hai ben tempo a unha perda continua de galegofalantes, con 

relevancia cuantitativa variable en función das épocas. Desde a instauración da democracia e 

o inicio do proceso de normalización, en contra do esperado, esta perda continúa e incluso

adquire maiores proporcións; porén, aumenta o grao de dominio da lingua galega, aspecto 

que, efectivamente, se ten sinalado como un dos principais éxitos das medidas 

normalizadoras e, en concreto, da introdución do galego no ensino (Seminario de 

Sociolingüística 2016: 44). Ao longo deste período, son varios os decretos que regulan a 

distribución das linguas no sistema educativo (Iglesias 2017), co fin de acadar precisamente 

individuos con competencia bilingüe nas dúas linguas cooficiais, tal como establece o artigo 

14.3. da Lei de Normalización Lingüística. No que se refire á educación infantil, o decreto 

vixente, 79/2010                       no ensino non universitario de Galicia               

                   na aula a lingua materna predominante entre o                  

                                                                                         

            ecemento da outra lingua                              mites da etapa ou      ” 

(artigo 5º.1. DOG 25/5/2010: 9243-9244, a cursiva é miña). 

Deixando á parte a polémica orixinada a raíz dos medios que se deben utilizar para establecer 

a         materna predominante entre o         ” 
1
 consideramos necesario analizar como

se está levando a cabo na práctica a aplicación deste artigo e as súas posibles consecuencias 

para a adquisición dunha competencia bilingüe por parte do alumnado de 3 a 6 anos (etapa de 

infantil), idade, como sabemos, fundamental no proceso de adquisición lingüística, pois 

constitúe o que se coñece como período crítico (Escandell Vidal 2014: 326). 

1 O propio decreto, no artigo seguinte (5º.2.), indica que se debe establecer a través dunha pregunta ás familias. 

Non obstante, isto foi recorrido e o TSXG anulou este punto, engadindo outros dous indicadores e retirando o 

carácter vinculante desta enquisa (véxase Seminario de Sociolingüística 2016: 14 ou Iglesias 2017: 53).  
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Ademais, introducimos no deseño da investigación a variable tipo de hábitat, dado que todos 

os estudos realizados sobre a situación sociolingüística de Galicia a destacan como a que 

máis inflúe na distribución das linguas, ademais da idade. Así, segundo os últimos datos 

dispoñibles do IGE (2013), a diferenza entre os monolingües en galego nos dous polos 

opostos canto ao tamaño do municipio é de 41,63 puntos porcentuais, de maneira que nos 

concellos de menos de 10.000 habitantes máis da metade da poboación usa o galego sempre, 

cifra que se reduce ao 12,57% nos concellos de máis de 50.000 habitantes (as sete cidades 

galegas). Esta diferenza incluso aumenta dez puntos, se engadimos tamén os que usan o 

galego de forma maioritaria. Neste caso, nas sete cidades a porcentaxe de galegofalantes, de 

forma exclusiva ou maioritaria, sitúase nun 27,49%, mentres que nos concellos máis 

pequenos ascende ao 78,78%. 

2. Metodoloxía: instrumentos e participantes

Para estudar o input lingüístico do alumnado, elaboramos un cuestionario no que lles 

preguntamos ás familias pola presenza do galego e castelán nos distintos axentes de 

socialización: familia, medios de comunicación (dispositivos dixitais, televisión, contos) e 

grupo de iguais. Por outra parte, co fin de valorar o grao de dominio lingüístico, en concreto, 

a competencia oral, levamos a cabo entrevistas individuais, pois ao tratárense de informantes 

de tan pouca idade, xa quedaba descartada a autoavaliación e, ademais, interésabanos a 

medición directa. 

O traballo de campo levouse a cabo nos diferentes centros educativos ao longo de tres cursos 

escolares: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 

2.1. Cuestionario 

O cuestionario está formado na súa totalidade por preguntas de resposta pechada, co fin de 

facilitar o posterior tratamento dos datos. Foi distribuído no propio centro educativo polo 

docente, cuberto polas familias (pai/nai/titor legal) na casa e recollido de novo no centro. Foi 

respondido por un total de 202 enquisados, que proporcionaron información sobre os nenos e 

nenas, así como sobre eles mesmos e os demais membros da familia. 

IDADE PORCENTAXE 

3 ANOS 45,5 % 

4 ANOS 16,3 % 

5 ANOS 31,7 % 

6 ANOS 6,4 % 

Táboa 1: Distribución da mostra en función da idade 

No que respecta ao hábitat, realizamos o estudo na provincia de Ourense, que, xunto con 

Lugo, é a que presenta maior porcentaxe de galegofalantes (monolingües ou bilingües con 

predominio do galego), segundo os datos do IGE (2013): 63,06 e 70,52 respectivamente, 

fronte aos 49,69 e 41,29 das provincias da Coruña e Pontevedra. Escollemos catro centros 

situados na cidade, dous concertados e dous públicos, e tres localizados en concellos rurais, 

dous de menos de 5.000 habitantes (Maside e Boborás), e un terceiro, Xinzo de Limia, de 

A distribución en función do xénero quedou repartida 

equitativamente, mentres que por idade predomina o 

alumnado de cuarto curso de E.I., é dicir, alumnado 

que conta entre tres e catro anos de idade, como se 

pode ver na táboa 1. 
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9.875 habitantes (IGE 2016),
2
 os tres de titularidade pública. En todos os casos, pasamos o

cuestionario a grupos enteiros, dous grupos de cada centro ou un, dependendo do tamaño. 

Presentamos a distribución na táboa 2: 

CONCELLO CENTRO TITULARIDADE PORCENTAXE TIPO DE 

HÁBITAT 

Ourense P1: 22% 
Pública 60 % URBANO 60 % 

P2: 21% 

C3: 9% 
Concertada 

C4: 8% 

Xinzo de Limia P5: 16% Pública 16 % RURAL 

40 % 
Maside P6: 13% Pública 13 % RURAL 

Boborás P7: 11% Pública 11 % RURAL 

Táboa 2: Distribución da mostra en función da localización do centro educativo, a titularidade e o tipo 

de hábitat. 

2.2. Entrevista 

Levamos a cabo unha entrevista individual cun total de 42 nenos e nenas, pertencentes aos 

grupos de cada centro nos que se pasaran as enquisas, de xeito que quedaron distribuídas da 

seguinte maneira: 

-   Cidade de Ourense: 30 entrevistas, dez de cada un dos centros públicos e cinco de cada un 

dos concertados. 

- Rural da provincia de Ourense: 12 entrevistas, catro de cada un dos tres centros estudados. 

Para a selección dos informantes, procuramos a diversidade en canto ao perfil lingüístico, na 

medida do posible, xa que nalgún dos centros urbanos non había na aula ningún alumno 

galegofalante, nin monolingüe, nin bilingüe con predominio do galego. O perfil obtivémolo a 

partir da información que as propias familias proporcionaron a través do cuestionario.  

As entrevistas foron gravadas en audio e transcritas na súa totalidade. Realizámolas sempre a 

final de curso, dado que pretendiamos investigar as posibles consecuencias da escolarización 

na competencia lingüística dos nenos e nenas. 

2 De acordo coa Clasificación dos concellos segundo o grao e subgrao de urbanización que nos ofrece o IGE 

(GU 2016), Ourense é ZDP (zona densamente poboada), Maside e Boborás ZPP (zona pouco poboada) e Xinzo 

ZIP (zona intermedia). Porén, todos os municipios inferiores a 10.000 habitantes están incluídos na mesma 

categoría na Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego (IGE 2013), polo que non temos 

información sobre a existencia de diferenzas lingüísticas entre os concellos ZIP (Xinzo) e os ZPP (Maside e 

Boborás), aínda que é de esperar que a presenza do galego nestes últimos sexa maior, xa que a tendencia é 

sempre a aumentar a medida que o hábitat é máis rural. 
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3. Input en galego

3.1. Familia 

Con respecto ao uso do galego no ámbito familiar, constatamos nos nosos datos a diferenza 

urbano/rural que xa comentamos. Así, na nosa mostra, só o 19% das nais do concello de 

Ourense son galegofalantes de forma exclusiva ou maioritaria, fronte ao 66% no caso do 

rural. Con respecto aos pais, a porcentaxe ascende ao 38% no hábitat urbano e 79% no rural. 

Polo tanto, encontramos máis galegofalantes entre os pais, pero a influencia destes na lingua 

dos nenos e nenas é menor. Mentres o nivel de reprodución lingüística no que respecta aos 

proxenitores total ou maioritariamente galegofalantes é dun 49%, no caso do pai; en cambio, 

ascende ao 70,8% cando se trata da nai. No que se refire ao castelán, as porcentaxes de 

reprodución son moi superiores en ambos casos: 86,2% de pais a descendentes e 91,1% na 

transmisión de nais a fillos e fillas.   

Polo tanto, a pesar de que o nivel de mantemento da lingua é maior con respecto á nai, 

comprobamos en xeral unha importante perda do galego no proceso de transmisión 

lingüística, o que a penas ocorre no caso do castelán (gráfico 1).
3

Gráfico 1: Lingua habitual dos fillos/as en función da lingua da nai. 

En calquera caso, entre o alumnado de infantil da nosa mostra, atopamos unha gran diferenza 

canto ao uso lingüístico en función do hábitat, segundo a información que proporcionaron as 

súas familias. Así, no hábitat urbano só un reducido 13% das familias identifican os seus 

descendentes como galegofalantes (4% só galego e 9% máis galego ca castelán), porcentaxe 

que ascende ao 57% no caso do hábitat rural ( 20% só galego e 37,5% máis galego). 

3  Os nosos datos coinciden cos analizados noutros traballos con respecto á poboación de Galicia no seu 

conxunto, a partir da información do IGE. Por exemplo, Loredo (2016: 57) afirma:  E  xeral, case todos os 

nenos de familias mantedoras do castelán e de familias desgaleguizadas reproducen o castelán. Os procesos de 

non reprodución ou cambio afectan aos nenos de familias galeguizadas e mantedoras do galego, especialmente 

ás          ”. 
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3.2. Escola 

Canto á lingua vehicular do profesorado, nos centros e grupos obxecto da nosa investigación, 

encontramos un uso totalmente diferenciado das dúas linguas cooficiais en función do 

hábitat, de acordo, en parte, co que establece a lei para a educación infantil. Así, no hábitat 

urbano utilízase como lingua vehicular sempre ou maioritariamente o castelán e no rural 

sempre ou maioritariamente o galego. Dentro desta xeneralización, encontramos, non 

obstante, matices e excepcións. No que respecta ao hábitat urbano, no P1, tanto a titora como 

os especialistas utilizan sempre o castelán, agás nas fichas do método, que son en galego. 

Tamén se usa o galego, xunto co castelán, nas celebracións (nadal, magosto, etc.). Por outra 

parte, no P2, mentres nunha aula a titora emprega maioritariamente o castelán, na outra opta 

polo galego. No C3 úsase sempre o castelán, agás na asemblea e nalgunhas lecturas de 

contos, actividades nas que se recorre ao galego (no caso da asamblea, o cambio de lingua 

veu motivado pola intervención da profesora de prácticas). No C4, emprégase sempre o 

castelán. No caso dos centros do rural, nas aulas estudadas do P5 úsase sempre ou 

maioritariamente o galego, agás por parte do especialista de inglés, que emprega o castelán e 

o inglés. E, por último, nos grupos dos centros P6 e P7, os titores usan sempre o galego.

Estes datos, salvo o caso dunha das aulas do P2, coinciden co que establece a lei 79/2010 no 

artigo 5º.1. citado anteriormente (DOG 25/5/2010). En efecto, dado que, segundo os datos 

expostos na epígrafe anterior, no hábitat urbano a lingua              ” é o castelán, 

mentres que no hábitat rural é o galego, naquel o profesorado usa o castelán e neste o galego
4
.

Porén, o mesmo artigo 5º.1. engade un matiz non carente de importancia: que se  procurará 

que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de 

       ”, aínda que non se especifica como nin en que porcentaxe. Esta cuestión vemos que, 

na práctica, nos nosos grupos non se aplica ou, polo menos, non de forma sistemática e 

planificada. De feito, no cuarto e último artigo do decreto 79/2010 dedicado á E.I. (5º.4.), 

establécese que                                                                         as 

actividades e estratexias de aprendizaxe empregadas para que o alumnado adquira, de forma 

ora                                    linguas         .” Porén, é frecuente que este proxecto 

se reduza a unhas cantas medidas xerais e a unhas poucas actividades de dinamización, 

moitas veces ademais de tipo folclorizante. Por otura parte, no decreto 330/2009, no que se 

establece o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 

23/6/2009), non se cita este documento (                     ”)  pois o único que se recolle 

no artigo 13º, destinado ao  T          das linguas         ”  é o texto coincidente co artigo 

5º.1. xa reproducido na nosa introdución. 

3.3. Medios de comunicación 

Sen dúbida, o medio máis consumido polos nenos e nenas da nosa mostra é a televisión. O 

tempo que as familias recoñecen que pasan os seus fillos e fillas vendo a televisión oscila 

entre unha e dúas horas ao día na súa gran maioría (76,7%), mentres que a porcentaxe 

restante sinala xa máis de dúas horas diarias. Na actualidade, no que respecta ao público 

4 Os nosos datos coinciden cos resultados do Informe sobre a lingua galega na Educación infantil de 3 a 6 anos 

no curso 2015/16, realizado pola Mesa pola normalización lingüística e no que se preguntou telefonicamente a 

259 centros das sete cidades galegas. Segundo este informe, o 39,4% dos centros urbanos declara utilizar só o 

castelán e o 36,4% de forma maioritaria esta lingua, o que fai un total de 75% dos centros que usan o castelán 

maioritariamente. Só o 5% afirma empregar maioritariamente o galego, mentres que o 19% restante se decanta 

por un reparto igualitario. 
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infantil obxecto do noso estudo, este consumo televisivo realízase en castelán. En efecto, case 

a totalidade da mostra afirma que os nenos e nenas ven os debuxos animados total ou 

maioritariamente nesta lingua. De acordo con isto, as canles máis vistas son Clan, Disney 

Channel e Boing, nesta orde, ocupando a TVG2 un lugar residual (só un informante dos 202 

que compoñen a mostra a escolle como primeira opción televisiva do seu fillo/a). En cambio, 

cando lles preguntamos polo idioma que prefiren na televisión infantil, o 50% escolle o 

galego (non hai a penas diferenzas en función do tipo de hábitat nin doutras variables, como a 

lingua habitual). Á parte da cuestión da desexabilidade social, efecto sen dúbida presente 

nesta resposta, podemos tamén establecer a hipótese de que a escolla das canles exclusivas 

infantís responde á comodidade que supón a certeza de conectar a televisión e ter a garantía 

de encontrar sempre programación destinada a estas idades, sumado ao efecto do éxito social 

e a influencia da mercadotecnia, isto é, todo tipo de accesorios á venda asociados ás series 

estrela destas canles. Nesta situación, a capacidade de competir pola audiencia infantil da 

TVG2, con só partes da súa programación destinadas ao público infantil e con moito menor 

apoio da publicidade, queda moi reducida. 

4. Competencia lingüística

Para avaliar a competencia lingüística do alumnado de infantil, utilizamos entrevistas 

individuais. Cómpre aclarar que as entrevistadoras usaron en todo momento o galego, 

decisión que responde ao intento de estimular o uso desta lingua por parte dos informantes. 

Porén, nalgúns casos parece que isto si favoreceu o intento de falar en galego, pero noutros 

non, manténdose a entrevista en todo momento bilingüe (a entrevistadora en galego e o 

neno/a en castelán), sobre todo, no hábitat urbano, aínda que, como veremos, tamén se deu 

algún caso no rural. 

Na parte espontánea da entrevista, dos trinta nenos e nenas pertencentes ao hábitat urbano, 

todos contestan total ou maioritariamente en castelán, excepto dous: 15 e 28. No caso do 

informante 15, na súa produción espontánea predomina o galego e, de feito, os seus 

proxenitores declaran ser monolingües nesta lingua; ademais este neno inclúese na única aula 

urbana da nosa mostra na que a titora emprega o galego como lingua vehicular. No que 

respecta á informante 28, trátase dunha nena que usa sempre o galego na parte espontánea e, 

aínda que os seus pais son castelanfalantes, pasa moito tempo co seu avó, quen é monolingüe 

en galego. No resto dos casos, as producións lingüísticas espontáneas teñen lugar total ou de 

forma predominante en castelán, incluso naqueles informantes cuxos pais se autodefinen 

como monolingües en galego (casos 1, 19 e 20), así como naqueles que se adscriben á 

etiqueta       galego ca         ” (caso 14) ou tamén nas parellas mixtas (10 casos dun total 

de 30)
5
. No que se refire aó hábitat rural, en cambio, en todos aqueles casos nos que os

proxenitores son galegofalantes, encontramos que os seus descendentes recorreron así mesmo 

ao galego na parte espontánea da entrevista (casos 32, 34, 36, 37, 38, 41), nalgúns casos con 

introdución do castelán nalgunhas intervencións. Incluso nas parellas mixtas, os seus 

descendentes tamén optan polo galego (caso 39), ou ben polo uso de ambos idiomas (caso 

42). Porén, cando se trata de proxenitores castelanfalantes, os seus fillos e fillas empregan 

tamén o castelán na parte espontánea (casos 31, 35, 40), tal como ocorría no hábitat urbano.  

5
 Para unha análise máis pormenorizada dos datos correspondentes ao centro P2 (casos 11 a 20), véxase Díaz 

2017. 
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Na segunda parte da entrevista, amosámoslles aos nenos 14 imaxes, escollidas en función do 

currículum de infantil, é dicir, pertencentes aos contidos que se corresponden con este nivel. 

Son as seguintes: rato, amarelo, neno, can, cabalo, chuvia, ollos, un, noite, vermello, auga, 

mazá, ovella, chave e porta. Os resultados neste caso son moi variados, desde nenos e nenas 

que identificaron todas as imaxes exclusivamente en castelán (informantes 17, 18, 20, 21, 22, 

27, no urbano; e un neno do rural, que procede do estranxeiro e reside en Galicia desde hai 

aproximadamente un ano), ata algúns que son capaces de identificalas en ambas linguas, 

tanto nun contexto coma noutro (máis da metade, os informantes 6, 8, 9, 15, 33). Neste 

último caso, os nenos e nenas adoitaban denominalas en primeiro lugar en castelán e, nunha 

segunda volta, cando a entrevistadora lles pedía que as nomeasen doutra forma, empregaban 

o galego.

Nalgúns casos, os nenos intentaban dicir a palabra en galego pero non o conseguían, como 

por exemplo o informante 7, que di       e      ”, ou o 8 e o 10, que empregan        ”  

casos que non se contabilizaron como respostas en galego. Tamén é habitual que, ao intentar 

dicilo noutro idioma, ante a petición da entrevistadora, recorran ao inglés, sobre todo no 

campo semántico das cores (yellow ou red). 

Por último, debemos destacar algúns casos, como o de catro alumnas pertencentes a familias 

galegofalantes, total ou parcialmente, e que lles custa usar o galego. É o caso 17, que ao 

preguntarlle a entrevistadora se sabía nomear algunha imaxe en galego, contesta    sé 

ningun ”; ou o 19, que responde     que no sé”  aínda que finalmente consegue dicir catro; 

ao igual que o 20, que igualmente di     lo  é”. Por outra parte, a informante 18 reacciona 

intentando definir as palabras en lugar de nomealas, pero usando tamén          ó  ” en 

castelán. Cómpre recordar que a entrevistadora en todo momento lles está falando en galego. 

5. Conclusións

Como primeira conclusión, encontramos que non só os nenos e nenas pertencentes a familias 

castelanfalantes presentan competencia oral activa exclusiva en castelán, senón que isto 

tamén ocorre nalgúns casos en descendentes de familias galegófonas, sobre todo na cidade, o 

cal, sen dúbida, resulta especialmente preocupante, xa que revela unha desgaleguización moi 

temperá no contexto urbano. Así, a principal diferenza entre os dous tipos de hábitat radica en 

que os nenos e nenas do rural con proxenitores galegofalantes si manifestan competencia 

nesta lingua, mentres que no hábitat urbano atopamos descendentes de galegofalantes que 

manifestan escasa ou ningunha competencia en galego. Por outra parte, con respecto aos 

nenos e nenas pertencentes a familias castelanfalantes, no hábitat urbano o ensino non está 

sendo quen de transmitirlles competencia na        lingua oficial da           ”  tal como 

recollen os decretos 330/2009 e 79/2010. Neste punto, dáse unha diferenza canto a niveis de 

lingua, pois este alumnado si acada, en xeral, algún vocabulario básico en galego, así como o 

fai tamén en inglés, pero amósase incapaz de producir expresións en galego, nin sequera 

como resposta a un interlocutor galegofalante.  

Canto ao hábitat rural, nos casos estudados por nós, nos que se usa na escola o galego como 

lingua vehicular principal, o alumnado si mantén o galego cando esta é a lingua familiar, 

aínda que incorporando nalgúns casos xa o castelán, en maior ou menor medida, como 

consecuencia, polo tanto, dos axentes de socialización diferentes da familia e a escola, en 

especial, supoñemos, da televisión. Canto aos casos de familias castelanfalantes do rural, os 

seus fillos e fillas si manteñen a lingua familiar, isto é, o castelán. En definitiva, nos 

primeiros anos de escolarización, mentres a reprodución lingüística do castelán parece estar 
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garantida, tanto no contexto urbano coma no rural, a do galego vese totalmente amezada no 

hábitat urbano. Ademais, actualmente, non se está a iniciar a adquisición da competencia 

bilingüe que a lei establece para este nivel educativo. 
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