
 

DOCUMENTO 2  

FICHA UTILIZACIÓN DO 
GALEGO NO COMERCIO LOCAL 

 

INSTRUCIÓNS: O traballo de campo consiste en acudir a un comercio/cafetaría/negocio actuando coma 

un cliente pantasma (debedes actuar como se estivésedes interesados en preguntar algunha cousa e NUNCA 

identificarvos como estudantes NIN amosar esta ficha). 

Ao saír do establecemento cubride esta ficha e gravade un vídeo. Comentade nel os aspectos máis 

salientables e facede unha reflexión da actividade realizada (situacións inesperadas, información de 

interese que non se reflicte nesta ficha). 

 
EMPREGO DA LINGUA ORAL 

 

O alumnado chega ó establecemento comercial e saúda cunha expresión 
idéntica en galego e castelán. O dependente responde en... 

Galego Castelán 
Non se 
identifica 

Pregúntaselle por un produto ou servizo empregando claramente o 
idioma galego. A resposta é... 

Galego Castelán  

O alumnado continúa a empregar o galego na conversa (tanto co 
dependente coma entre eles). O empregado utiliza o... 

Galego Castelán  

 

EMPREGO DA LINGUA NA ESCRITA 
 
 

O rótulo do establecemento está en... Galego Castelán 
Non se 
identifica 

A información na porta e escaparate (aberto/pechado, tarxetas 
admitidas, ofertas en escaparate, etc.) están en... 

Galego Castelán 
As dúas 
linguas 

A rotulación interior dos produtos, dos prezos, das promocións e das 
distintas seccións do local están en... 

Galego Castelán 
As dúas 
linguas 

A páxina web (en caso de dispoñer dela) está en... Galego Castelán 
As dúas 
linguas 

 

DATOS A EFECTOS DE CLASIFICACIÓN 
 

ENDEREZO DO LOCAL: 
 

ACTIVIDADE A QUE SE DEDICA: 

❏ Tendas de Roupa. 
❏ Zapatarías. 
❏ Supermercados. 
❏ Carnizarías, peixerías, panadarías. 
❏ Fogar. 
❏ Telefonía móbil. 
❏ Cafetarías, restaurantes. 
❏ Seguros/asesorías. 
❏ Axencias de viaxes. 
❏ Sanitarias (farmacias, clínicas ...). 
❏ Coidado persoal (salóns de peiteado, solariums ...). 
❏ Outras, citar actividade principal ... 

 

SEXO DA PERSOA 
DEPENDENTE: 

 

❏ Home. 

❏ Muller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDADE APROXIMADA: 

 
❏ De 16 a 35 anos. 
❏ De 36 a 55 anos. 
❏ De 56 ou máis 


