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Anexo 4

GUIÓN GRUPOS DE DISCUSIÓN
(Versión galega)

Introducción:

Boas tardes e benvidos á reunión. Agradézovos o tempo que vos tomastes para unirvos a
esta conversa. O meu nome é Isabel Suárez,o meu colaborador chámase Antonio Fernández e
traballamos nun proxecto que financia a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Estamos intentando recoller información sobre cultura e lingua galega.

Fostes seleccionados porque compartides certas características que nos interesan
especialmente. Interésanos saber o que pensades porque as vosas ideas son representativas das
ideas de moitas outras persoas.

Esta tarde imos falar de maneira informal sobre a lingua. Non hai respostas correctas ou
incorrectas, simplemente puntos de vista que poden ser moi distintos entre si. Por favor, tratade
de sentirvos completamente libres de comentar os vosos puntos de vista aínda se difiren uns dos
outros.

Antes de comezar, permitídeme que vos dea unha normas xerais. Tratade de falar de un
en un: estamos gravando a sesión porque non queremos esquecer ningún dos vosos comentarios,
e se hai varias persoas falando ó mesmo tempo non se escoitará nada na gravación. Nun
principio, chamarémosvos polo voso nome de pía, pero eso en ningún caso significa que os vosos
nomes vaian a aparecer mencionados no informe. Podedes estar seguros de que a información
que se recolla será totalmente confidencial.

Esta reunión durará aproximadamente unha hora e media onde non haberá un final
formal.

Primeiro Tema: Para comezar, gustaríanos saber que opinión vos merece a situación
actual do galego.

¿Cal é a vosa percepción sobre o uso do galego, é dicir, cal foi a evolución do uso
da lingua durante estes últimos anos?

¿E cales poderían ser as posibles causas desta situación?.

Segundo Tema: Sabedes que existen unha serie de accións/campañas institucionais co
obxectivo de promovelo uso do galego.

¿Podédesme dicir se recordades algunha destas accións/campañas e como as
valorariades (cousas a favor e cousas en contra)?

¿Que tipo de resultados credes que obtiveron?

¿Deberíanse investir esforzos en accións para favorece-lo uso do galego?¿de que
tipo?

Terceiro Tema: Agora gustaríanos saber a vosa opinión sobre cal é a situación do
galego no ensino, ¿sabedes que hai un norma que regula o número de materias que se deben
impartir en galego?

¿Que opinión vos merece este feito?.

¿Que vos parecería que aumentara o número de materias que se imparten en
galego?

¿E se tódalas materias salvo lingua e literatura se impartiran en galego?

Máis xenericamente, na vosa opinión ¿o ámbito do ensino favorece ou dificulta o
uso do galego?
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Cuarto Tema: Agora pasando ó ámbito laboral:

¿Cal credes que é a lingua predominante neste ámbito?

¿Hai profesións onde predomine o castelán ou o galego?

Describide brevemente os tipos de profesións asociados a unha e a outra lingua (se
os houbera).

Quinto Tema:

¿Pensades que actualmente existen estereotipos asociados os falantes dunha ou
outra lingua? ¿En que consisten?

Sexto Tema:

¿Que razóns atopades para que non se fale máis galego? ¿que circunstancias deberían
darse para que a xuventude falara máis galego?

Composición grupos de discusión

Lenda:

Sexo:

1. Home

2. Muller

Lingua materna:

1. Castelán

2. As dúas

3. Galego

Lingua habitual:

1. Só castelán

2. Máis castelán

3. Máis galego

4. Só galego

Ámbitos de adquisición:

1. Familia

2. Escola

3. Amigos

4. Veciños

5. Outros

Hábitat:

1. Urbano

2. Vilego

3. Rural



Profesión:

Clase 0: (Estudiantes)

Clase 1 (Ama de casa, parado, xubilados, persoal de limpeza ...)

Clase 2 (Peóns da industria, labregos, gandeiros, mariñeiros ...)

Clase 3 (Camareiros, albaneis, conserxes ...)

Clase 4 (Dependentes, auxiliares de clínica, chóferes, fontaneiros, electricistas ...)

Clase 5 (Administrativos, mecanógrafos, propietarios-xerentes de comercios ...)

Clase 6 (Capataces, contables, propietarios-xerentes de hostalería ...)

Clase 7 (Profesores de ensino medio e básico, delineantes, xornalistas ...)

Clase 8 (Biólogos, artistas, psicólogos, avogados, banqueiros, constructores ...)

Estudios:

1. Sen estudios

2. Estudios primarios

3. Estudios secundarios

4. Estudios universitarios grao medio

5. Estudios universitarios grao superior

Lingua pais, avós:

1. Baixo

2. Meio

3. Alto

Razóns cambio de lingua:

1. Ideolóxicos

2. Escola

3. Amigos


