
OS NÚMEROS  

DA LINGUA



Imos facer unha visita a unha terra afastada,

coñecida como o país dos mil ríos.

Ti farás de detective e terás que descubrir de

que país falamos e que persoas viven nel:

como pensan, que lingua falan, como se

comportan, por que fan así e non asado.

Sigue as pistas que atoparás nos

gráficos e vai pensando e debatendo co

resto de detectives.



Hipótese nº 1: se cadra a xente non fala a lingua dese país porque non sabe.

Pista nº 1

Conclusión nº 1: a maioría da xente ten moita, pouca ou  

ningunha dificuldade coa lingua?



Hipótese nº 2: é moi probable que as persoas, cando se fan maiores, falen a lingua que  

aprenderon cando eran nenas e nenos.

Pista nº 2

Conclusión nº 2: con estes datos, cal pensas que é a lingua  

máis utilizada actualmente?



Hipótese nº 3: ben pensado, pode ser que algunhas persoas cambien de lingua cando falan,  

cando escriben ou as dúas cousas. Imos ter que investigar isto.

Pista nº 3

Conclusión nº 3: era esta a realidade que esperabas atopar?  

Ves algún desequilibrio?



Hipótese nº 4: ademais de na casa, as persoas aprenden a falar e a escribir na escola. Eses  

datos poden axudarnos na investigación.

Pista nº 4

Conclusión nº 4a: cal é a lingua que máis usa o alumnado? e  

o profesorado?

Conclusión nº 4b: por que baixou tanto o uso do galego na  

escola despois de 2010?



Hipótese nº 5: parece que a xente nova fala menos galego que os maiores. Imos ver se é así.

Pista nº 5

Conclusión nº 5a: por que cres que en cada nova xeración 

se  fala menos galego?

Conclusión nº 5b: o cambio de lingua ocorre en todas  

partes? por exemplo, pensas que en Zamora ou en Viana do  

Castelo os netos falan unha lingua distinta á das avoas?



Hipótese nº 6: tal vez a xente fala menos galego, pero non o abandona, senón que se fai  

bilingüe.

Pista nº 6

Conclusión nº 6a: de onde procede a maioría dos falantes  

bilingües?

Conclusión nº 6b: os cambios dunha lingua para outra, son  

equilibrados ou non?



Hipótese nº 7: quizá haxa sitios onde o galego se mantén forte, aínda que noutros perda  

terreo.

Pista nº 7

Conclusión nº 7: o galego é minoritario nas áreas urbanas? e  

fóra das cidades, cal é a situación?



Hipótese nº 8: pensa nas cousas que fas habitualmente no teu tempo libre e reflexiona  

sobre se hai as mesmas oportunidades en galego e en español (ou mesmo en inglés).

Pista nº 8 → As túas respostas
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Ver a televisión

Ver canais de vídeos e de series  

Escoitar música na radio

Escoitar música cando saes con amigas(os)  

Navegar por internet

Ir ao cinema

Ler libros en versión orixinal  

Ler libros traducidos

Usar programas informáticos

Baixar apps para móbil/tableta  

Facer compras na web

Facer compras en tendas/centros comerciais

Ser atendido polas empresas (bancos, enerxía, móbiles, viaxes...)  

Xogar na consola

Conclusión nº 8: tendo en conta as túas respostas e as  

conclusións ás que chegaches ao longo da túa  

investigación, responde as preguntas da última diapositiva.



Seguro que xa averiguaches de que país falamos. Daquela, imos cunhas  

preguntiñas para rematar:

Cres que hai en Galicia unha situación de bilingüismo equilibrado?

Opinas que a xente fala a lingua que lle peta, sen máis; ou que, ao menos en  

parte, hai unha presión social que favorece unha lingua e prexudica outra?

Pensas que, cando ti sexas unha persoa adulta, vai falarse máis ou menos  

galego que agora? Falarano as túas fillas e os teus fillos? Vas ensinárllelo?

Sabías que co galego te entenden máis de 250 millóns de persoas en 4  

continentes?

Para aprender español, inglés ou outros idiomas, é necesario deixar de falar  

galego?

Na túa opinión, debemos facer algo para que o galego se recupere? ou  

debemos deixar as cousas como están e ver o que pasa?


