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1. PRESENTACIÓN 

A sanidade é, hoxe en día, un ámbito de importancia transcendental nas sociedades occidentais, dado que todas as persoas pasamos por 
centros de saúde, farmacias e hospitais, en maior ou menor medida, nalgúns momentos das nosas vidas. Polo tanto, a lingua ou linguas 
que se utilicen nas relacións entre a cidadanía e os profesionais da saúde son fundamentais para establecer unha comunicación fluída e 
eficaz, ademais de constituír un garante dos dereitos lingüísticos. No caso de linguas como o galego, que viviron ou viven afastadas de 
situacións tradicionalmente consideradas prestixiosas e cultas, a maior ou menor presenza neste campo amosa a súa fortaleza ou 
debilidade, a súa capacidade de incorporación e adaptación a novos ámbitos e, en última instancia, as perspectivas de uso para os seus 
falantes. 

O estudo que a continuación se presenta forma parte do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade. Esta iniciativa, 
impulsada dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, constitúese como a ferramenta capaz de poder detectar a 
evolución dos usos lingüísticos da sociedade ao longo do tempo. 

Concretamente, o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade é un traballo que nace cunha dobre finalidade: en primeiro 
lugar, como unha ferramenta que permita o seguimento permanente do Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado de forma 
unánime polo Parlamento galego; en segundo lugar, como un instrumento operativo e áxil que faga posible obter un coñecemento de 
primeira man sobre a situación da lingua galega na sociedade, e que ademais posibilite facer comparacións dos usos lingüísticos nos 
diferentes ámbitos da sociedade para, deste xeito, focalizar as actuacións a prol da lingua nos ámbitos en que sexa máis necesario e nos 
aspectos máis demandados. Así mesmo, un dos obxectivos do estudo é que permita constatar, mediante sucesivas observacións no tempo, 
o impacto das actuacións en materia de lingua na evolución dos usos lingüísticos dos colectivos beneficiados. 

No Observatorio recóllense oito ámbitos de actuación, consonte os establecidos no Plan xeral de normalización da lingua galega (en diante 
PNL) e que son os seguintes: administracións públicas, educación, medios de comunicación, economía e empresa, sanidade, tecido 
asociativo, sector das telecomunicacións e cidadanía. 

O informe que a continuación presentamos céntrase no ámbito de actuación da sanidade e pretende é coñecer a situación do galego neste 
ámbito, en concreto, nos hospitais, nos centros de saúde e nas farmacias.  
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Este documento estrutúrase nos seguintes capítulos: 

• Introdución: en primeiro lugar, inclúe unha pequena 
introdución en que se analizan varios aspectos: os 
obxectivos deste informe, algúns antecedentes no estudo 
da situación da lingua galega neste ámbito, as referencias 
lexislativas sobre a lingua galega e, por último, a inclusión 
deste ámbito no Plan xeral de normalización da lingua 
galega.  

• Metodoloxía: deseguido, analízase a metodoloxía 
empregada para elaborar este traballo. É un apartado no 
que se tratan todas as cuestións referidas aos principios 
metodolóxicos utilizados neste estudo sobre os usos 
lingüísticos no ámbito da sanidade de Galicia. 

• Subámbito dos hospitais: este subámbito trata os usos 
lingüísticos nos hospitais públicos de Galicia. 

• Subámbito dos centros de saúde: o subámbito dos 
centros de saúde aborda a presenza do galego na 
atención primaria. 

• Subámbito das farmacias: neste subámbito analízase a 
situación da lingua galega nas farmacias galegas. 

• Indicadores lingüísticos no ámbito da sanidade: estes 
indicadores abordan unha comparativa dos indicadores 
obtidos para cada subámbito. 

• Conclusións finais: este apartado recolle unha 
compilación dos puntos principais de cada subámbito, de 
xeito que sintetiza os aspectos fundamentais da situación 
do galego no ámbito da sanidade. 

• Bibliografía: relaciona as obras e estudos consultados 
para a elaboración do presente informe. 

• Anexo: no anexo inclúese o modelo de enquisa utilizado 
para coñecer os usos lingüísticos no ámbito da sanidade. 

Finalmente, só cabe desexar que este traballo contribúa a facilitar o seguimento continuado e áxil dos usos lingüísticos no ámbito da 
sanidade. Da medida en que se logre este obxectivo dependerá que se poidan levar a cabo actuacións focalizadas nos eidos onde sexa 
máis necesario e mediante as accións máis axeitadas, de maneira que todo isto reverta positivamente no conxunto da cidadanía galega.  
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2. INTRODUCIÓN 

Un dos principais trazos que definen a situación da lingua galega no ámbito da sanidade está relacionado cunha das características 
inherentes a este: o de considerarse un ámbito de prestixio, formal e culto. Isto, unido a unha relativamente recente xeneralización dos 
servizos sanitarios ao conxunto da poboación, pode axudar a explicar a situación da lingua galega nel. Así pois, o desequilibrio entre galego 
e castelán en moitos hospitais, centros de saúde e especialmente nas farmacias constitúe na actualidade unha das maiores desigualdades 
do uso desta lingua entre os profesionais e a cidadanía, posto que non atopa correspondencia ningunha co emprego social desta entre o 
conxunto da poboación. 

A normalización da lingua galega neste campo tan fundamental nas sociedades modernas supón un reto para os profesionais e para os 
usuarios/as e require un esforzo e unha sensibilidade especiais á hora de abordala. Deste xeito, conseguir porcentaxes de uso do galego 
máis elevadas implica concienciar a todas as persoas involucradas no campo da saúde, tanto os traballadores/as coma a cidadanía, de que 
a lingua galega, como lingua propia de Galicia, pode e debe ter o seu campo de uso tamén neste ámbito. Sen dúbida ningunha, a extensión 
do galego redundará nun beneficio para os galegofalantes e contribuirá a consolidar e ampliar os dereitos lingüísticos dunha parte 
importante da poboación.  

Neste traballo determínanse os usos lingüísticos nos hospitais, nos centros de saúde e nas farmacias de Galicia. A obtención da 
información realizouse mediante dous enfoques: por unha banda, a través dun enfoque cuantitativo, isto é, con enquisas aos tres 
subámbitos antes mencionados, e, por outra, a través dun enfoque cualitativo, grazas a un panel de escoita ao que asistiron diversos 
representantes deste ámbito co fin de expresar os seus puntos de vista sobre os usos lingüísticos neste campo.   

2.1 Obxectivos e finalidades 

Como xa se comentou anteriormente, a posta en funcionamento do Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade por parte da 
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia pretende dotar a Administración dunha ferramenta áxil e obxectiva que posibilite 
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un seguimento da aplicación do PNL. Ao mesmo tempo, o Observatorio tamén se define como un instrumento que permite obter un 
coñecemento de primeira man sobre a situación da lingua galega na sociedade, cunha metodoloxía solvente e áxil. 

No ámbito da sanidade a observación ten como obxectivo recoller datos acerca dos seguintes aspectos: 

• Usos lingüísticos 

• Normas e criterios de uso lingüístico 

• Opinións e actitudes lingüísticas 

• Competencias lingüísticas 

• Uso de linguas estranxeiras 

Estes cinco puntos analízanse nos tres subámbitos obxecto do presente estudo: hospitais, centros de saúde e farmacias. 

A diferenza doutros traballos realizados ata o de agora, a finalidade é establecer con este estudo un punto de partida para, nun futuro, facer 
seguimentos e coñecer a evolución da situación lingüística no ámbito da sanidade en Galicia. Isto permitirá establecer un diagnóstico que 
posibilitará a adopción de medidas e a posta en marcha de accións para poder intervir nos aspectos en que cumpra. 

2.2 Antecedentes no estudo da situación da lingua galega no ámbito da sanidade 

Ata o de agora, moi poucos estudos abordaron a situación do galego no ámbito da sanidade. Francisco L. Vázquez Vizoso elaborou un 
pequeno estudo titulado “O galego na sanidade” (2002), no que analiza o uso oral e escrito da lingua galega no Servizo Galego de Saúde, 
así como o idioma das publicacións editadas pola Consellería de Sanidade. Aínda que manexa datos do ano 2000, as principais 
conclusións ás que chega revelan que o uso do galego escrito e falado é moi reducido entre os profesionais, que máis do 70% das 
publicacións editadas pola Consellería de Sanidade está en galego e que esta lingua é maioritaria na rotulación dos centros.  

2.3 Referencias lexislativas sobre a lingua galega 

A continuación imos reproducir algunhas referencias lexislativas no que atinxe á lingua galega no ámbito da sanidade. Comezamos coa 
lexislación de ámbito europeo, concretamente coa Carta europea das linguas rexionais e minoritarias, que no artigo 13, titulado “Vida 
económica e social”, e en particular no punto 2.c), afirma o seguinte: 

En materia de actividades económicas e sociais, as partes comprométense, na medida en que as autoridades públicas son competentes, no 
territorio en que as linguas rexionais ou minoritarias son usadas, e na medida en que isto é razoablemente posible: […] 
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[a] procurar que os equipamentos sociais tales como os hospitais, as casas de xubilados e os centros de acollida ofrezan a posibilidade de 
recibir e atender na súa lingua os falantes dunha lingua rexional ou minoritaria que necesitan coidados por razón de saúde, idade ou por 
outras razóns. 

En canto ás referencias lexislativas específicas sobre a lingua galega neste ámbito, contamos coa Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de 
sanidade, que no seu artigo 84.º indica que:  

4. Nas Comunidades Autónomas con lingua oficial propia, no proceso de selección de persoal e de provisión de postos de traballo da 
Administración Sanitaria Pública, terase en conta o coñecemento de ambas as dúas linguas oficiais por parte do devandito persoal, nos 
termos do artigo 19 da Lei 30/1984. 

Como se pode comprobar, a única referencia á lingua galega é a relativa aos procesos de selección de persoal, pero a lei non fai referencia 
ao uso do galego por parte dos profesionais nin aos dereitos lingüísticos de traballadores/as e pacientes. 

A circular 5/97 da Consellería de Sanidade "Emprego do idioma galego nas comunicacións que causen efecto no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia" sinala que "en toda a documentación que circunscribe o seu uso e efectos ao territorio de Galicia ten que utilizarse o 
idioma galego, tanto por coherencia lexislativa como por ser a lingua galega a nosa principal característica autoidentificadora fronte ás 
restantes nacionalidades e rexións do Estado". 

2.4 O Plan xeral de normalización da lingua galega 

O Plan xeral de normalización da lingua galega inclúe no sector 5 a sanidade, que se divide en catro áreas: sanidade pública e privada, 
farmacia, veterinaria e colexios oficiais. Podemos destacar os obxectivos de sector, que son os seguintes (2006: 171): 

• Concienciar da necesidade de atender e prestar os servizos sanitarios e asistenciais correspondentes utilizando a lingua na que 
está instalada a persoa a quen van destinados. 

• Asegurar que ningún cidadán galego se sinta discriminado ou obstaculizado por utilizar o galego nas súas relacións coas 
institucións sanitarias, respectando os seus dereitos lingüísticos e culturais. 

• Potenciar o emprego da lingua galega na área sanitaria. 
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3. METODOLOXÍA 

3.1 Consideracións xerais 

Da mesma maneira ca nos restantes ámbitos de observación de organizacións, neste ámbito aplicouse o esquema metodolóxico xeral 
empregado no Observatorio da Situación da Lingua Galega: o enfoque cuantitativo e o cualitativo.  

O ámbito da sanidade componse de tres subámbitos: hospitais, centros de saúde e farmacias de Galicia. O universo de estudo foi 
definido pola relación das unidades destes servizos sanitarios, información dispoñible na páxina web do Servizo Galego de Saúde.  

Para realizar o traballo de campo cuantitativo, as unidades de mostraxe foron os centros hospitalarios, os centros de saúde e as farmacias 
presentes en Galicia. O método de recollida da información fíxose mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. 

3.2 Deseño da mostra 

Como se indicou anteriormente, o ámbito da sanidade compóñeno tres tipos de entidades: hospitais, centros de saúde e farmacias. Nos tres 
casos tivéronse en conta como universo os datos proporcionados polo Servizo Galego de Saúde. Así, a rede hospitalaria galega está 
formada por un total de 32 hospitais, dos cales 24 pertencen aos cinco complexos hospitalarios con que conta Galicia. A rede de centros de 
atención primaria está composta por 494 unidades, que se distribúen nas seis áreas sanitarias de Galicia. Por último, existe un total de 1273 
farmacias en todo o territorio galego. 

A partir dos universos mencionados e tras os cálculos oportunos, obtivéronse mostras representativas estatisticamente para cada un dos 
tres grupos definidos. Así, o total de mostras obtido foi de 549 enquisas, distribuídas do seguinte xeito: 
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• Hospitais: 29 enquisas 

• Centros de saúde: 220 enquisas 

• Farmacias: 300 enquisas 

Nos casos dos subámbitos das farmacias e os centros de saúde, repartiuse a mostra de xeito proporcional á distribución xeográfica do 
universo. En ambos os casos tivéronse en conta as provincias como o primeiro nivel de distribución. Secundariamente, no caso das 
farmacias considerouse dentro de cada provincia a distribución da mostra segundo o tamaño dos concellos: de máis e de menos de 50.000 
habitantes. No caso dos centros de saúde a mostra intraprovincial repartiuse proporcionalmente acorde coa distribución do universo por 
áreas sanitarias. 

O erro de mostraxe, para cada un dos tres subámbitos, está calculado para un nivel de confianza do 95,5% e cunha varianza p = q = 0,5. 

Os universos, mostras e erros considerados neste traballo son os seguintes: 

Subámbito Universo Mostra Erro mostral 

Hospitais 32 29 5,8% 

Centros de saúde  494 220 5,0% 

Farmacias 1273 300 5,0% 

 

3.3 Realización do traballo de campo 

Como xa se indicou con anterioridade, a entrevista dos usos lingüísticos realizouse telefonicamente, asistida por ordenador. O traballo de 
campo abrangueu o período comprendido entre o 13 de febreiro e o 12 de marzo de 2008.  

As unidades da mostra foron as farmacias, centros de saúde e hospitais situados en Galicia con teléfono de contacto. Realizáronse 
chamadas de maneira aleatoria, segundo a distribución das cotas de mostra comentadas anteriormente.  

A enquisa dirixíase a diferentes perfís de acordo cos tres subámbitos. No caso das farmacias ía destinada ao propietario/a ou licenciado/a 
da farmacia. Nos centros de saúde preguntouse polo responsable administrativo, e nos hospitais por un membro do equipo directivo do 
centro hospitalario. Como vén sendo norma do Observatorio, aplicouse o seguinte protocolo lingüístico: inicialmente a persoa encargada de 
realizar a enquisa falaba en galego e cambiaba despois ao castelán se esta era a lingua usada pola persoa que atendía o teléfono. 
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Posteriormente, a quen se lle ía realizar a enquisa preguntábaselle pola lingua en que desexaba que se lle formulasen as preguntas. No 
caso de que contestase que lle era indiferente, por defecto o entrevistador/a ou enquisador/a facía o cuestionario en galego.  

Previamente, o enquisador/a explicaba o obxectivo da entrevista e solicitaba a colaboración do representante da organización enquisada. 
As enquisas fixéronse en horarios laborais e tiñan unha duración de arredor de quince minutos. 

3.4 Deseño e estrutura da enquisa 

A enquisa realizada para o Observatorio da Situación da Lingua Galega na Sociedade consta dun total de 26 preguntas, distribuídas nos 
seguintes bloques: 

• Comunicacións exteriores: trata a lingua ou linguas utilizadas nas comunicacións co exterior (a atención ao público, os provedores, 
empresas, etc.), tanto de carácter oral coma escrito. 

• Imaxe, rotulación e documentación de uso externo: aborda os usos lingüísticos en distintos elementos de identificación corporativa 
para o exterior . 

• Documentación interna: pregunta acerca do uso do galego en documentos internos, como por exemplo, circulares, formularios, 
impresos e materiais de cursos de formación, entre outros. 

• Comunicacións orais internas: trata o uso da lingua galega nas comunicacións do diverso persoal que traballa nos hospitais, nos 
centros de saúde e nas farmacias.  

• Normas e criterios de uso lingüístico: este bloque considera a aplicación de criterios, normas ou regras prácticas que especifican 
que lingua usar, ademais dos incentivos á formación en lingua galega.  

• Opinións: a este respecto pregúntase polas actividades máis necesarias para promover o uso do galego, as maiores necesidades 
que ten o persoal na utilización desta lingua, así como a utilidade e o uso de diversos recursos lingüísticos e as vantaxes e 
desvantaxes do galego.  

• Datos do hospital/centro de saúde/farmacia: este punto demanda información que axuda a caracterizar a organización enquisada.  

• Adecuación lingüística do persoal: recolle datos sobre os coñecementos de galego do persoal dos tres subámbitos en función do 
posto de traballo que ocupa, así como se o citado persoal fixo ou non formación durante o último ano.  

• Uso de linguas estranxeiras: este último bloque trata o uso de linguas distintas do galego e do castelán e, en caso de existiren, cal 
ou cales se utilizan.  
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O deseño e a estrutura da enquisa realizada nos tres subámbitos está baseada no modelo que dende hai anos están aplicando en Cataluña 
os distintos organismos dependentes da Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya co fin de determinar os usos 
lingüísticos nos diferentes tipos de organizacións da sociedade catalá.  

Como se poderá ver, no anexo deste informe figuran a enquisa utilizada nos hospitais e os centros de saúde, por unha banda, e nas 
farmacias, pola outra. 

3.5 Proposta dun sistema de indicadores lingüísticos para o ámbito da sanidade 

Un indicador é un elemento de medida que posibilita comprobar o grao de consecución do resultado previsto en cada obxectivo dunha 
política lingüística, motivo polo que os indicadores deben adaptarse perfectamente aos obxectivos correspondentes. O indicador lingüístico 
é unha variable seriada ou unha relación de variables de tipo cuantitativo cuxa medida ao longo do tempo proporciona información relevante 
sobre unha situación lingüística determinada.  

É principalmente en Cataluña onde se ten deseñado e aplicado un maior número de sistemas de indicadores, como o Inuscat (indicadores 
de uso do catalán), o Ofercat (indicadores da oferta de catalán), o Indexplà..., que serán os que nos servirán de base para o 
establecemento do noso propio sistema co que se pretende avaliar o proceso de normalización lingüística no ámbito da sanidade ou en 
calquera outro. 

3.5.1 Finalidade e obxectivos do sistema de indicadores 

Co sistema de indicadores que se vai propoñer para o ámbito da sanidade preténdese medir obxectivamente o grao de normalización 
lingüística deste ámbito. Trátase dunha ferramenta moi útil, xa que, ademais desta medición obxectiva, posibilita comprobar a evolución 
temporal da situación da lingua como resultado dunha determinada intervención. Os datos con que se elabora este sistema parten do 
cuestionario realizado aos tres subámbitos, posto que son algunhas das preguntas desta enquisa as que establecen os indicadores 
propostos.  

Este sistema de indicadores sistematiza a información que se obtén do traballo continuado e permite obter unha valoración rápida, 
favorecendo a comparación entre distintos momentos, o que o converte nunha ferramenta moi práctica que axuda a apreciar os progresos 
(ou retrocesos) no proceso de normalización lingüística do ámbito sanitario. 
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3.5.2 Criterios para a selección de indicadores 

Cómpre que os indicadores posúan unha serie de características para que a súa aplicación sexa posible. Entre os criterios manexados para 
a elección destes salientan os seguintes: 

- Trátase de indicadores cuxa obtención é viable e sinxela. 
- Son coherentes cos obxectivos do Observatorio de coñecer a situación actual da lingua galega na sanidade. 
- Son pertinentes e miden os aspectos que resultan máis relevantes na parte do estudo relativa ao ámbito da sanidade. 
- Son facilmente comprensibles e estables. 

3.5.3 Sistema de indicadores lingüísticos para o ámbito da sanidade 

O sistema deseñado para o ámbito da sanidade conta cun total de 33 indicadores agrupados en seis factores, cada un cun peso distinto no 
índice de normalización lingüística (INL) final, ponderado segundo se mostra a continuación:  

- Factor 1. Imaxe e rotulación (25%): neste factor tense en conta o uso do galego na identificación social da organización, a 
rotulación interna e externa, a páxina web e a publicidade. 

- Factor 2. Adecuación lingüística do persoal (15%): refírese ao grao de adecuación dos coñecementos lingüísticos do persoal  
dos hospitais, centros de saúde e farmacias segundo o posto de traballo que ocupa e o perfil lingüístico do posto. 

- Factor 3. Criterios de uso lingüístico (15%): trátase dun factor relativo á existencia de regras ou normas prácticas que especifican 
que lingua usar en diferentes situacións, tanto na escrita como oralmente, así como á valoración do galego na incorporación do 
persoal, á existencia de incentivos para formarse en lingua galega, etc. 

- Factor 4. Documentos de uso externo (15%): fai referencia á documentación impresa para o uso externo dos distintos subámbitos 
do ámbito da sanidade. 

- Factor 5. Comunicacións exteriores (20%): son textos, orais e escritos, emitidos polos hospitais, os centros de saúde e as 
farmacias para a súa difusión externa. 

- Factor 6. Documentación e comunicacións internas (10%): este factor inclúe impresos e documentos estándar, así como 
comunicacións orais e escritas de carácter interno.  

A media ponderada de todos os factores é o índice de normalización lingüística (INL) dos hospitais, centros de saúde ou farmacias. Cada un 
destes factores posúe un valor situado entre 0 e 100, o cal permite a obtención dun gráfico que mostra esta media e que reflicte o índice de 
normalización lingüística nunha escala tamén de 0 a 100. 
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Cada indicador lingüístico está asociado a un factor sobre o que incide de forma prioritaria, pero tamén pode desempeñar un papel 
secundario na definición dalgúns dos restantes factores. O valor de cada indicador está ponderado entre 1 e 9 para o cálculo do factor. 

Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

1.1. Modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita... 9  3 6   

1.2. Páxina web  8  3  7  

1.3. Publicidade 9  3  6  

1.4. Rótulos principais e interiores 8  3  3  

1.5. Nome da organización no papel de carta 8  3 6 2  

       

2.1. Porcentaxe de persoal do perfil 1 con coñecementos axeitados de galego 5 9 3 2 6 6 

2.2. Porcentaxe de persoal do perfil 2 con coñecementos axeitados de galego 6 9 3    

2.3. Porcentaxe de persoal do perfil 3 con coñecementos axeitados de galego 3 9     

2.4. Porcentaxe de persoal do perfil 4 con coñecementos axeitados de galego 6 9     

2.5. Porcentaxe de persoal do perfil 5 con coñecementos axeitados de galego  9     

       

3.1. Valoración do galego na incorporación de persoal  2 6 9    

3.2. Incentivo ou apoio á formación en galego  1 6 8    

3.3. Atención oral ao público por defecto en galego 3  9  6  

3.4. Comunicacións escritas por defecto en galego 2  9  5  

3.5. Ferramentas de apoio lingüístico para o persoal 2 2 7  3 2 

3.6. Persoal que desenvolve tarefas de normalización lingüística 3 4 9  4 4 

       

4.1. Documentación de máis difusión externa: catálogos, trípticos... 6  1 9   
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5.1. Publicacións periódicas e non periódicas 6  3 7 9  

5.2. Atención directa ao público, presencial ou telefónica 6  3  9  

5.3. Conversas máis habituais co público e con provedores 5  2  9  

5.4. Contestador automático 5  3  8  

5.5. Escritos para clientes, provedores, usuarios, empresas e institucións 6  3  8  

5.6. Atención por correo electrónico, mensaxería... 5  3  7  

5.7. Contactos exteriores do equipo directivo 6  4  9  

       

6.1. Circulares, notas internas, actas e ordes do día das reunións   3   9 

6.2. Formularios, impresos e memoria anual   3   8 

6.3. Programa de tratamento de textos ou aplicación informática máis usual   3   7 

6.4. Materiais de cursos e formación   3   8 

6.5. Reunións de carácter interno   1   8 

6.6. Porcentaxe de uso do galego do persoal directivo  6   4 9 

6.7. Porcentaxe de uso do galego do persoal técnico   6   3 9 

6.8. Porcentaxe de uso do galego do persoal administrativo  5   3 9 

6.9. Porcentaxe de uso do galego de operarios e subalternos  3    9 
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Para determinar os valores pártese das respostas obtidas nas preguntas establecidas como indicadores. Existen diferentes posibilidades 
que cómpre ter en conta: 

• Indicadores baseados en preguntas cuxa opción de resposta é unha porcentaxe. Nestes casos tómase o valor desta porcentaxe. 

Exemplo: porcentaxe de uso do galego do persoal administrativo = 60%. 

• Indicadores baseados en preguntas cuxas opcións de resposta son “si” ou “non”. Nestes casos as respostas afirmativas valóranse 
cun 100 e as negativas non puntúan. 

Exemplo: existencia de persoal que desenvolve actividades de normalización lingüística = 100 (se existe persoal) / = 0 (se non 
existe persoal). 

• Se un hospital, centro de saúde ou farmacia carece dalgún dos soportes en que se apoia un indicador, este non se ten en conta no 
cálculo do factor.  

Exemplo: se unha farmacia carece de páxina web este indicador non se inclúe no cálculo dos factores. 

• Existen outros criterios que se tiveron en conta en indicadores concretos e que son os seguintes: 

o Na porcentaxe de galego da páxina web: 100 (só galego), 50 (bilingüe, galego-castelán) e 0 (só castelán). 

o No nome da organización no papel de carta: 100 (só galego), 0 (só castelán) e non se ten en conta cando non se distingue a 
lingua en que vai escrito. 
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o Na selección de persoal que contrata directamente a organización enquisada: 100 (se é requisito), 75 (se é mérito) e 0 (se non 
hai criterio). 

o Nos incentivos ou apoios á formación en galego para o persoal que carece de coñecementos axeitados desta lingua: 100 (se é 
obrigatorio ou se hai dous ou tres criterios), 75 (se só financia a formación), 50 (se só permite facela en horario laboral) e 0 (se 
non hai incentivos). 

Este sistema de indicadores permite establecer tipoloxías de organizacións segundo o seu grao de normalización lingüística. Así, permite 
distinguir entre organizacións que teñen un nivel medio de normalización lingüística (cun INL situado entre 50 e 75) e organizacións cun 
nivel alto de normalización lingüística (cun INL superior a 75). As que posúen un INL inferior a 50 considérase que posúen un nivel baixo de 
normalización. 

En canto ao factor 2, no que se considera a adecuación dos coñecementos de galego do persoal en función do posto de traballo que ocupe, 
cómpre ter en conta que categorías profesionais se inclúen en cada un dos perfís e cal é o grao de dominio lingüístico que deben posuír en 
función destas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil lingüístico Exemplos de categorías profesionais Descrición dos perfís lingüísticos 

1 Persoal directivo e altos cargos, e persoal 
que escribe informes complexos 

Persoal que produce textos escritos de diferente complexidade.  
Exprésase oralmente de maneira correcta e fluída e pode ter contactos formais co 
exterior. 

2 
Persoal de atención ao público  
(telefonista, recepcionista...) 

Persoal que dá informacións orais de atención básica. 
Produce mensaxes orais breves, fluídas e sinxelas. 

3 Persoal subalterno de atención ao público  Persoal que ten contacto co público para as informacións de primeira atención. 
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(porteiros, conserxes, vixilantes...) Produce mensaxes orais breves e sinxelas e non redacta textos. 

4 
Persoal que dá información técnica ao público 
(administrativo e auxiliar administrativo) 

Persoal que produce textos escritos breves ou pautados. 
Produce mensaxes orais de pouca complexidade e pode ter contactos orais co 
público. 

5 Persoal de mantemento e operarios 
Persoal que non ten contacto nin oral nin escrito co exterior. 
Comprende mensaxes orais breves e sinxelas  

Estes perfís son orientativos, posto que, como se verá, a clasificación modificarase en función de cada unha das organizacións se é preciso. 
En moitas delas haberá que adaptalos á súa estrutura interna de acordo coas categorías profesionais que a compoñen.  

3.6 Saída de datos 

Para a saída de datos empregouse como filtro principal a distribución xeográfica en concellos de máis ou menos de 50.000 habitantes, 
ademais de presentalos de xeito conxunto para o total do subámbito. 

3.7 Panel de escoita 

Ademais da análise cuantitativa dos datos que permite a enquisa, realizouse para este ámbito da sanidade un panel de escoita que tivo 
como obxectivo a obtención de información cualitativa que dificilmente se pode conseguir a través dun método como o da entrevista 
telefónica.  

Os paneis de escoita consisten en reunións informais dun pequeno grupo de persoas (entre cinco e sete), asistidos por un grupo de apoio 
(moderador/a, asistentes...) que teñen por obxecto contrastar opinións e ideas e debater sobre diferentes aspectos relacionados co idioma 
na sanidade. Con isto conseguiuse información nova e valoracións sobre aspectos que non se tratan no estudo cuantitativo. 

As etapas fundamentais para organizar e levar a cabo estes panel de escoita foron as seguintes:  

- Deseño e planificación do debate: nesta etapa confeccionouse a estrutura deste, así como os temas que se lles propoñían aos 
asistentes. Tamén comprendeu a elección dos participantes, así como a data e o lugar de celebración do panel.  
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- Desenvolvemento do panel de escoita: nesta fase, na que se celebrou a reunión propiamente dita, despois dunha pequena 
presentación do proxecto, das cuestións que se ían tratar e dos participantes no debate, o moderador foi propoñendo diferentes 
temas sobre os que os asistentes ían ofrecendo a súa opinión persoal. A duración do panel foi de dúas horas aproximadamente. 

- Análise da información: as diferentes opinións e puntos de vista foron recollidos e ordenados nunha acta da que, finalmente, se 
extraían as conclusións que incluían os aspectos máis interesantes xurdidos no desenvolvemento do panel. A acta envióuselles a 
todos os participantes para que modificasen, puntualizasen ou engadisen calquera cuestión que estimasen oportuna.  
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4. SUBÁMBITO DOS HOSPITAIS 

4.1 Introdución  

Na nosa sociedade os hospitais constitúen un dos elementos esenciais da prevención, o diagnóstico e o tratamento das doenzas. Así pois, 
existe unha relación estreita entre os profesionais da saúde e a cidadanía e, nunha comunidade con dúas linguas coma a nosa, o idioma 
que uns e outros utilicen será de importancia fundamental para o propio proceso sanitario e contribuirá ao respecto dos dereitos lingüísticos 
dos pacientes. Ademais, a presenza do galego neste ámbito axudará a potenciar esta lingua nun contexto considerado de prestixio social, o 
que poderá servir como modelo para outras organizacións interesadas en promover esta lingua nos seus respectivos campos de actuación.   

No relativo á sanidade pública e privada, o PNL establece os seguintes obxectivos de área (2006: 171): 

• Promover a normalización do uso da lingua galega nos centros de atención primaria, nos puntos de atención continuada e nos 
centros hospitalarios dependentes da Consellería de Sanidade. 

• Lograr que todos os dispensadores de servizos sanitarios e asistenciais teñan coñecemento de galego abondo para poderen 
practicar a Oferta positiva nesta lingua. 

• Garantir o cumprimento dos dereitos lingüísticos dos usuarios de servizos sanitarios e asistenciais. 

• Promover a normalización do uso da lingua galega nas empresas privadas dispensadoras de servizos sanitarios e asistenciais. 

• Garantir o cumprimento dos dereitos lingüísticos dos usuarios de servizos sanitarios e asistenciais. 

Entre os obxectivos específicos (2006: 172-178) figuran os que reproducimos a continuación: 

• Garantir o dereito dos cidadáns galegos a que a atención e prestación de servizos sanitarios e asistenciais sexan na lingua propia 
do país. 

• Asegurar que ningún cidadán galego se sinta discriminado ou obstaculizado por utilizar o galego nas súas relacións coas 
institucións sanitarias, respectando os seus dereitos lingüísticos e culturais. 

• Promover o compromiso activo da Administración sanitaria pública nas actividades de normalización da lingua galega. 
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• Conseguir que a lingua galega sexa o idioma de uso habitual en todos os servizos de recepción e de atención aos usuarios de 
toda a rede pública asistencial. 

• Conseguir que o galego sexa o idioma no que se redacten todos os carteis e rotulación dos centros da rede pública asistencial. 

• Promover que a lingua galega sexa a habitualmente utilizada na redacción dos informes, incluídos os informes médicos, de 
todos os centros da rede pública asistencial. 

• Crear recursos terminolóxicos médicos. 

• Lograr que a case totalidade dos dispensadores de servizos sanitarios e asistenciais teñan competencias lingüísticas abondas 
como para practicar a oferta positiva en galego. 

• Impulsar que os estudos de Ciencias da Saúde se impartan habitualmente en galego. 

• Promover a utilización do galego como lingua de uso habitual en todas as actividades de formación do persoal sanitario. 

• Establecer un sistema de axudas para os estudantes e profesionais de Ciencias da Saúde que realicen estudos, publicacións 
ou traballos da súa especialidade en lingua galega. 

• Establecer sistemas de colaboración para editar en galego manuais universitarios, revistas e outras publicacións que teñan 
relevancia especial para a normalización lingüística no ámbito sanitario. 

• Contribuír á creación e/ou difusión de terminoloxía médico-sanitaria especializada co fin de poñer ao alcance dos profesionais 
sanitarios as ferramentas axeitadas para normalizar este léxico científico. 

 

4.2 Metodoloxía  

4.2.1 Consideracións xerais 
O esquema metodolóxico neste subámbito foi igual aos dos restantes no ámbito da sanidade. Realizáronse enquisas telefónicas e a 
información obtida foi completada mediante a realización dun panel de escoita. 

O universo de estudo estivo constituído neste caso polos centros hospitalarios públicos presentes en Galicia e recollidos na base de datos 
pública do Servizo Galego de Saúde a febreiro de 2008. En total, hai presentes en Galicia un total de 32 hospitais. 

Para realizar o traballo de campo cuantitativo, considerouse como unidade de mostraxe cada un dos centros hospitalarios. En canto ao 
método de recollida de información, este baseouse en entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. 
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4.2.2 Deseño da mostra 
Estableceuse como obxectivo realizar entrevista ao conxunto dos 32 hospitais que compoñen este subámbito. Finalmente foi posible acadar 
información de 29 centros hospitalarios, o que permitiu obter un erro mostral do 5,8% para un nivel de confianza do 95,5% e unha varianza 
p = q = 0,5. 

4.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 
A entrevista no ámbito dos centros de saúde realizouse entre o 15 de febreiro e o 12 de marzo de 2008, ambos incluídos. Algúns dos 
datos foron obtidos para o conxunto dos centros dun mesmo complexo hospitalario. 

 

4.3 Análise dos usos lingüísticos 

4.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 
O gráfico seguinte amosa a distribución de galego e castelán nas comunicacións orais e escritas co exterior. Como se pode ver, o galego é 
case a única lingua existente nas publicacións periódicas e non periódicas, pois obtén unha porcentaxe do 98,9%. Ademais, nos escritos a 
pacientes, provedores e usuarios/as o galego tamén é a lingua maioritaria (83,4%), fronte ao castelán, que acada unha porcentaxe do 
16,6%, ademais de no correo electrónico, onde o galego obtén un 58,6%. Pola contra, na atención directa ao público presencial e telefónica 
e nas conversas co público xeral e cos provedores, o castelán supera lixeiramente o galego no primeiro dos casos (50,7%) e alcanza o 
54,8% no segundo. 
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Gráfico 1. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas 
co exterior 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Polo que respecta aos usos lingüísticos no contestador automático, observamos que no 81% dos casos o galego é a lingua empregada. O 
castelán está presente no 4,8% dos contestadores dos hospitais. 
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Gráfico 2. Usos lingüísticos no contestador automático 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

En canto aos usos lingüísticos nos elementos de identificación corporativa, observamos que o galego é a única lingua existente na 
publicidade dos hospitais. En relación cos documentos de difusión dos servizos do hospital, no 85,2% dos hospitais utilizan o galego. Esta 
cifra redúcese ata o 81,7% no caso do modelo de fax, o papel de carta e a tarxeta de visita. Polo tanto, podemos afirmar que o galego está 
moi presente neste tipo de elementos. 
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Gráfico 3. Usos lingüísticos nos elementos de identificación 
corporativa  

Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta aos usos lingüísticos das páxinas web, debemos indicar, antes de nada, que o 55% dos hospitais carece de web. Do 
resto de centros hospitalarios que si contan con ela, constátase que existe un predominio de páxinas en galego e en castelán, 
concretamente no 61,5% dos hospitais. Por outro lado, tres de cada dez hospitais enquisados utilizan unicamente o castelán, mentres que o 
7,7% se decanta polo uso en exclusiva do galego. 
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Gráfico 4. Usos lingüísticos nas páxinas web 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

O seguinte gráfico amosa que no nome dos hospitais no papel de carta sempre se utiliza o galego e que nos rótulos principais e interiores 
esta é a lingua maioritaria, concretamente no 86,2% dos casos. Estes datos reflicten, pois, unha presenza maioritaria da lingua galega 
nestes elementos e, polo tanto, unha alta visibilidade desta lingua.  
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Gráfico 5. Usos lingüísticos nos rótulos e no nome do hospital 
no papel de carta 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

A continuación, amósanse os medios empregados polos hospitais para facer publicidade. En primeiro lugar, cómpre destacar que o 79,3% 
dos hospitais non fai publicidade. En segundo lugar, advírtese como a prensa, e os trípticos e os folletos, ambos cun 20,7%, son o medio 
máis utilizado. A radio e internet, cun 6,9%, respectivamente, ocupan os seguintes lugares.  
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Gráfico 6. Medios empregados habitualmente para dar 
información ou facer publicidade 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

4.3.2 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso interno 
Polo que respecta ás comunicacións e aos elementos de uso interno, observamos que o galego é a lingua maioritaria nos formularios 
(91,6%) e nas circulares e notas internas (77,6%). Así mesmo, tamén o galego é a lingua que predomina nos materiais de cursos, pero en 
menor medida ca nos casos anteriores (58,8%). Con todo, na aplicación informática máis habitual, o castelán é a lingua maioritaria, pois o 
galego só se usa neste medio nun 32,2% dos centros hospitalarios. 
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Gráfico 7. Usos lingüísticos na documentación interna 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Con relación ás comunicacións orais, a realidade dos hospitais galegos amósase no seguinte gráfico. Como se pode comprobar, o persoal 
subalterno é o único no que o galego supera lixeiramente o castelán, cunha porcentaxe do 50,9%, o que amosa practicamente un equilibrio 
entre ambas as linguas. No resto dos casos, o galego obtén porcentaxes que nunca superan o 37,2% do persoal administrativo. A cifra máis 
baixa correspóndelle ao uso do galego que fai o equipo directivo cos contactos exteriores do hospital, que se sitúa no 25%.  
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Gráfico 8. Usos lingüísticos nas comunicacións orais internas 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

4.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

O gráfico seguinte amosa en que medida os hospitais galegos contan con normas ou criterios que especifican que lingua usar. Como se 
pode ver, as respostas predominantes deixan claro que na maioría non existe este tipo de normas ou criterios. Só nas comunicacións 
escritas a porcentaxe de hospitais con criterios alcanza o 44,8%, a cifra máis elevada. No resto dos casos considerados, as cifras oscilan 
entre o 20,7% na atención oral ao público e na calidade lingüística das publicacións ou comunicacións e o 31% cando o interlocutor/a pide 
un cambio de lingua con respecto á lingua coa que foi atendido inicialmente. 
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Gráfico 9. Existencia de criterios, regras ou normas que 
especifican que lingua usar 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

No caso dos hospitais con normas na atención oral ao público, observamos no gráfico seguinte que a maioría, un 83,3%, utiliza a lingua do 
receptor/a ou do interlocutor/a. No 16,7% restante, en cambio, úsase por defecto o galego. En canto á lingua usada nas comunicacións 
escritas, todos os hospitais que teñen normas utilizan por defecto o galego. Por outra banda, cando o interlocutor/a demanda un cambio de 
lingua, o criterio é cambiar en todos os casos, e os hospitais que teñen normas relativas á calidade lingüística das publicacións ou 
comunicacións aplícanas en todos os textos. 
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Gráfico 10. Criterios na atención oral ao público 
Base: hospitais de Galicia con criterios na atención oral ao público 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

No seguinte gráfico pode observarse como todos os hospitais valoran o galego na incorporación do persoal e como unha ampla maioría dos 
hospitais, o 86,2%, puxo a disposición do persoal algunha ferramenta de apoio lingüístico, tales como dicionarios, correctores, tradutores, 
etc. Non obstante, só un 13,8% dos hospitais ten algunha persoa dedicada a normalización lingüística e unicamente un 3,5% dos hospitais 
incentiva a formación en lingua galega. En canto á valoración da lingua galega á hora de incorporar persoal, da enquisa realizada 
despréndese que no 54,6% dos hospitais se valora como mérito, mentres que no 45,5% se considera un requisito. 
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Gráfico 11. Outros criterios respecto do galego 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

4.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

A continuación relaciónanse algunhas opinións sobre a lingua galega. O primeiro gráfico analiza as actividades consideradas máis 
necesarias para promover o uso do galego. Como se pode ver, en xeral todas as opcións indicadas obteñen porcentaxes bastante baixas 
que en ningún caso chegan ao 35%. A motivación e as ferramentas lingüísticas son os dous elementos máis valorados. Os seguintes 
lugares ocúpanos a sensibilización e o establecemento dun plan de accións, ambas seleccionadas por un 27,6% dos hospitais. A opción 
menos escollida é o establecemento de normas claras (3,5%). 
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Gráfico 12. Opinión sobre as actividades máis necesarias para 
promover o uso do galego 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Polo que respecta á utilidade dos diversos recursos lingüísticos, observamos unhas porcentaxes moi elevadas en todos os recursos 
propostos, agás nos servizos lingüísticos, que só foron considerados como útiles polo 17,2% dos centros hospitalarios. Os cursos de galego 
obteñen unha porcentaxe do 79,3% e os programas informáticos do 86,2%. O resto das alternativas propostas foi escollida por todos os 
hospitais que contestaron a enquisa. 
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Gráfico 13. Utilidade dos diferentes recursos lingüísticos 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

A continuación, aos hospitais que consideraron de utilidade os recursos lingüísticos preguntóuselles se os utilizaban. Os resultados 
preséntanse no seguinte gráfico. Os servizos lingüísticos alcanzan a porcentaxe de uso máxima. Ademais, a terminoloxía específica e os 
modelos de documentos en galego obteñen unha porcentaxe do 82,8%. Entre o 75 e o 80% sitúanse os correctores ortográficos, os 
tradutores automáticos e os dicionarios. Por outro lado, a formación é o recurso que obtén a cifra máis baixa (43,5%). O uso de programas 
informáticos en galego atópase no 48%.  
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Gráfico 14. Utilización dos diferentes recursos lingüísticos polos 
hospitais que os consideran útiles 
Base: hospitais de Galicia que consideran de utilidade os recursos 
lingüísticos 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

No relativo á evolución do uso do galego nos últimos cinco anos, máis da metade dos hospitais enquisados (55,2%) opina que aumentou e 
un 13,8% considera que aumentou moito. Non obstante, nos hospitais enquisados que manifestaron un aumento afírmase que este se deu 
no uso da lingua escrita, pero non así no oral, que segue reflectindo un uso baixo desta. O restante 31% cre que a situación do galego no 
seu hospital continúa igual. 
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Gráfico 15. Evolución do galego nos últimos cinco anos 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta ás perspectivas de aumento do galego nos hospitais nos próximos doce meses e nos vindeiros cinco anos, unicamente o 
13,8% dos hospitais enquisados cre que se incrementará. En canto á existencia de vantaxes da lingua galega, un 27,6% dos enquisados 
pensa que esta lingua si as ofrece, mentres que un 72,4% declara que non as ten. En cambio, só un 6,9% opina que o galego presente 
desvantaxes, fronte a un maioritario 93,1% que non considera a existencia de desvantaxes. Entre as principais vantaxes sinaladas, destaca 
unha mellor comunicación e proximidade cos pacientes galegofalantes. Por outra banda, as únicas desvantaxes do galego apuntadas fan 
referencia á dificultade que presenta o léxico galego á hora de redactar informes e os inconvenientes que poden existir se estes teñen que 
ser utilizados fóra de Galicia. 
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Gráfico 16. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro do 
galego e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de Galicia 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

A continuación amósase o uso dalgún recurso lingüístico da Xunta de Galicia por parte dos hospitais enquisados. Como se pode ver, máis 
de sete de cada dez afirman utilizalos, fronte a case unha cuarta parte que non os emprega. Así mesmo, comprobouse que os hospitais que 
non os utilizan non coñecen a existencia destes recursos, polo que parece conveniente a súa divulgación entre o persoal dos centros 
hospitalarios galegos. 
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Gráfico 17. Uso dalgún recurso lingüístico da Xunta de Galicia 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Con relación ao uso do galego nos hospitais, case o 45% opina que este é normal. Un 31% considera que se utiliza moito e o 24,1% coida 
que se emprega pouco, tal e como se reflicte no seguinte gráfico. 
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Gráfico 18. Uso do galego nos hospitais 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Como se pode ver no seguinte gráfico, en case oito de cada dez casos era imposible distinguir a lingua utilizada ao responder o teléfono. 
Na porcentaxe restante as persoas enquisadas utilizaban o galego. Tal e como se pode comprobar, trátase a primeira dunha porcentaxe 
moi elevada, que non atopa parangón ningún cos outros dous subámbitos observados: centros de saúde e farmacias. Ademais, advírtese 
que en ningún dos hospitais enquisados utilizaron o castelán ao atender o teléfono. 

 



49 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,7%
0,0%

79,3%

0%

25%

50%

75%

100%

Galego Castelán Non se distingue
 

 
Gráfico 19. Idioma co que atenden por defecto 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega  

 

No gráfico seguinte observamos que ao 82,8% das persoas que responderon a enquisa lles era indiferente a lingua en que se lles 
formulaban as preguntas. Por outra banda, un 13,8% optou polo castelán, e un 3,5% polo galego. Deste xeito, é notable a elevada 
porcentaxe de persoas que non amosou preferencia ningunha por unha lingua para que lle realizasen a enquisa. Do mesmo xeito, 
constátase, como vimos, unha reducida porcentaxe de persoas que se decantou pola lingua galega.  
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Gráfico 20. Lingua elixida para a realización da enquisa 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

4.6 Competencias lingüísticas 

O seguinte gráfico mostra que é a expresión escrita a destreza en que os traballadores/as dos hospitais galegos teñen máis necesidades, 
pois foi a opción escollida por un 86,2% dos enquisados/as. En segundo lugar sitúase a expresión oral, cun 34,5%. As competencias 
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pasivas (comprensión oral e comprensión escrita) obteñen ambas un 13,8%. Así pois, é moi salientable a elevada porcentaxe que obtén a 
expresión escrita, a gran distancia da expresión oral. Unha vez máis, obsérvase como son as competencias activas (escribir e falar) as que 
obteñen valores máis altos.  
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Gráfico 21. Opinión sobre necesidades en materia de destrezas 
lingüísticas do persoal 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

O seguinte gráfico reflicte que porcentaxe de traballadores/as posúe un nivel de coñecementos de galego axeitado para o posto de traballo 
que desenvolven. Así pois, obtéñense cifras elevadas, agás os traballadores/as do perfil 1 (directivos e persoal facultativo) e mais do perfil 5 
(operarios/as e persoal de mantemento e servizos), que acadan un 54,2%. O persoal do perfil 4 obtén un 70,7% e o resto de perfís sitúase 
en cotas superiores ao 95%, o que demostra unha elevada competencia lingüística. No referente ao persoal que fixo formación en lingua 
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galega durante o último ano, os datos obtidos da enquisa demostran que no 10,7% dos hospitais si houbo persoal administrativo que fixo 
formación, cifra que descende ata o 3,6% do persoal sanitario non facultativo e do persoal de mantemento e servizos. O resto de 
traballadores/as non fixo ningún tipo de formación en lingua galega no último ano.  
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Gráfico 22. Porcentaxe de traballadores con coñecementos 
axeitados de galego para o posto de traballo que desempeñan 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

4.7 Uso de linguas estranxeiras 

Polo que respecta ao uso de linguas estranxeiras, observamos que un 51,7% dos centros hospitalarios afirma utilizalas, fronte a un restante 
48,3% que non as emprega.  
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Gráfico 23. Uso de linguas estranxeiras 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

O gráfico seguinte amosa que todos os hospitais que utilizan linguas estranxeiras manexan o inglés. Ademais, as linguas portuguesa e 
francesa obteñen tamén unha porcentaxe de uso elevada (ambas cun 86,7%). O 60% utiliza tamén outras linguas estranxeiras diferentes 
das mencionadas. 
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Gráfico 24. Linguas estranxeiras utilizadas 
Base: hospitais de Galicia que empregan linguas estranxeiras  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 
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4.8 Índice de normalización lingüística 

O índice de normalización lingüística dos hospitais é de 63,90, nunha escala de 0 a 100. Como se ve, está situado por riba de 50, o que 
supón que os hospitais públicos de Galicia teñen un nivel de normalización medio-alto. Ademais, trátase do máis elevado dos tres 
subámbitos que conforman o ámbito da sanidade.  

Coma no caso dos centros de saúde, o factor 4, documentación de uso externo, é o que obtén o valor máis elevado (86,50), o que se debe 
a un uso maioritario do galego neste tipo de documentos. 

O factor 1, imaxe e rotulación, é o segundo que acada un valor máis alto: 70,06, dado o gran predominio do galego na identificación dos 
centros hospitalarios. 

O resto de factores sitúase xa por debaixo do INL, aínda que todos, con excepción do número 6, superan o valor de 50. O factor número 3, 
criterios de uso lingüístico, é de 61,30. No caso dos hospitais e a diferenza das farmacias e dos centros de saúde, algúns contan con 
normas ou criterios de carácter lingüístico, con porcentaxes que oscilan entre o 20,7% da atención oral ao público e a calidade lingüística e 
o 44,8% das comunicacións escritas. 

O factor 2, adecuación lingüística do persoal, obtén un valor de 58,27 e, como se verá, trátase dun valor moi diferente do obtido polas 
farmacias e os centros de saúde.  

O factor 5, comunicación externa, ten un valor de 53,69. Neste caso considéranse textos orais e escritos emitidos polos hospitais galegos. 
Como se puido ver no seu momento, existe un predominio do idioma galego na documentación escrita, pero non así nos orais. Por último, o 
factor 6, como avanzamos, sitúase por baixo de 50, concretamente en 47,36. Por conseguinte, é o factor que presenta un menor nivel de 
normalización dos seis analizados. 
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Gráfico 25. Índice de normalización lingüística 
Base: hospitais de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

4.9 Conclusións 

Da observación realizada no subámbito dos hospitais podemos extraer as seguintes conclusións: 

• O galego é case a única lingua utilizada nas publicacións periódicas e é o idioma de uso maioritario nos escritos a pacientes. Na 
atención presencial e telefónica a porcentaxe de uso do galego rolda o 50%. 

• No contestador automático dos hospitais utilízase o galego no 81% dos casos e nas páxinas web o 61,5% delas emprega as dúas 
linguas. 

• Na publicidade utilízase sempre o galego e en máis do 80% dos hospitais tamén se emprega o galego nos modelos de fax, no papel 
de carta, nas tarxetas de visita e nos documentos de servizos do propio hospital. Ademais, o nome do hospital figura sempre en 
galego no papel de carta. En canto aos rótulos principais e interiores o galego utilízase no 86,2% dos centros hospitalarios, o que 
demostra un nivel elevado de uso desta lingua. 
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• Con relación ás comunicacións de uso interno, o galego é a lingua maioritaria nos formularios e nas circulares e notas internas, así 
como nos materiais de cursos, pero representa unha minoría na aplicación informática. Nas comunicacións orais, o galego ten unha 
presenza minoritaria entre os diversos colectivos de traballadores/as, agás entre o persoal subalterno, caso en que supera 
lixeiramente o castelán. 

• En canto á existencia de normas e criterios, no 20% dos hospitais contan con eles na atención oral ao público e na calidade 
lingüística, nun 31% cando o interlocutor/a demanda un cambio de lingua e case nun 45% nas comunicacións escritas. 

• En todos os hospitais se valora o galego á hora de incorporar persoal e máis dun 86% pon a disposición do persoal ferramentas 
lingüísticas. En cambio, apenas se incentiva a formación en lingua galega. 

• As actividades consideradas máis necesarias para fomentar o galego son a motivación e as ferramentas lingüísticas, aínda que 
todas as opcións proporcionadas obteñen porcentaxes baixas. 

• Todos os recursos lingüísticos son considerados útiles, con excepción dos servizos lingüísticos. Con respecto á utilización, en todos 
se alcanzan tamén cifras elevadas, especialmente nos servizos lingüísticos, que acadan o 100%, e salvo na formación e nos 
programas informáticos. 

• Nos hospitais enquisados un 69% considera que o uso do galego aumentou ou aumentou moito nos últimos cinco anos, mentres 
que un 31% cre que segue igual. Moi poucos opinan que o seu uso aumentará no futuro. Unicamente o 6,9% considera que o 
galego ten desvantaxes e un 27,6% pensa que o galego ofrece vantaxes, especialmente unha maior proximidade e comunicación 
cos pacientes galegofalantes. 

• O 72,4% dos hospitais non utiliza as axudas e os recursos lingüísticos da Xunta de Galicia e constátase que ningún destes coñece 
a súa existencia. 

• O 44,8% das persoas que respondeu a enquisa cre que o uso do galego nos centros hospitalarios é normal, un 31% cualifícao 
como ‘bastante’ e un 24% opina que se utiliza pouco. 

• Detéctanse principalmente necesidades na expresión escrita en galego entre os traballadores/as dos centros hospitalarios, e en tres 
cuartas partes dos casos na expresión oral. Con todo, existe unha elevada adecuación dos coñecementos de galego do persoal 
para o posto de traballo que ocupa. 

• En algo máis da metade dos hospitais empréganse linguas estranxeiras. En todos os casos utilízase o inglés, e no 86,7% tamén o 
portugués e o francés. O 60% utiliza outras linguas distintas das mencionadas. 

• O índice de normalización lingüística dos hospitais sitúase en 63,90, o que amosa unha situación positiva para a lingua galega 
neste subámbito. 
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5. SUBÁMBITO DOS CENTROS DE SAÚDE 

5.1 Introdución  

Os centros de saúde constitúen un dos piares esenciais do sistema público de saúde de Galicia. A atención primaria, como primeiro nivel de 
acceso da poboación aos servizos sanitarios, presenta como un dos seus trazos fundamentais a proximidade co paciente. A relación, pois, 
entre paciente e médico/a establécese nunha lingua que dependerá, loxicamente, da lingua do profesional e do cidadán, mais tamén 
doutros condicionantes, como o propio contorno lingüístico do centro de saúde e a relación de desigualdade entre médico/a e paciente, e 
doutros históricos que teñen que ver co uso tradicional do castelán no ámbito sanitario, dado que sempre se considerou unha situación de 
prestixio que requiría utilizar unha lingua tamén de prestixio. Deste xeito, a realidade amósanos unha situación de desequilibrio entre os 
usos orais e os escritos, que se pode paliar con vontade e unhas políticas adecuadas, de maneira que se poida camiñar cara ao desexable 
uso normal da lingua galega neste campo. 

5.2 Metodoloxía  

5.2.1 Consideracións xerais 
Como no ámbito anterior, a análise cuantitativa no subámbito dos centros de saúde seguiu a mesma práctica metodolóxica. Realizáronse 
enquisas telefónicas, información que foi completada mediante a realización dun panel de escoita. 

O universo de estudo foi constituído neste caso polos centros de saúde presentes en Galicia e recollidos na base de datos pública do 
Servizo Galego de Saúde a febreiro de 2008. En total, hai presentes en Galicia un total de 494 centros. 

Para realizar o traballo de campo cuantitativo, consideráronse como unidade de mostraxe os centros de saúde con número de teléfono de 
contacto. En canto ao método de recollida de información, este baseouse en entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. 



61 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

 

5.2.2 Deseño da mostra 
Estableceuse unha mostra final de 220 enquisas, o que permitiu cumprir co obxectivo do erro mostral calculado para o conxunto do 
subámbito, do 5,0%, para un nivel de confianza do 95,5% e unha varianza p = q = 0,5. 

A mostra distribuíuse proporcionalmente baseándose na mostra do universo e tendo en conta a distribución xeográfica segundo provincias 
e, dentro de cada unha delas, de acordo coa área sanitaria.  

Partindo destas premisas de deseño, a distribución da mostra é a que se amosa a continuación. 

 

 

 

 

5.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 
A entrevista no ámbito dos centros de saúde realizouse entre o 13 e o 19 de febreiro de 2008, ambos incluídos. Realizáronse chamadas de 
xeito aleatorio segundo as cotas establecidas de mostraxe.  

En canto á saída de datos, empregouse como filtro a distribución segundo as áreas sanitarias. Tamén se representaron os valores para o 
conxunto do subámbito.  

5.3 Análise dos usos lingüísticos 

5.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 
Como se pode ver no seguinte gráfico, o galego é a lingua maioritaria na atención presencial e telefónica nos centros de saúde de Galicia, 
con porcentaxes que roldan o 63%. Non obstante, ocorre o contrario nos escritos a pacientes, provedores e usuarios/as e no correo 
electrónico, casos en que predomina o castelán, con cifras do 66,5 e do 67,3%, respectivamente. En ambos os casos existen diferenzas en 
función do tamaño da poboación en que se radiquen os centros. Así pois, os centros situados en concellos de menos de 50.000 habitantes 
acadan porcentaxes superiores de uso do galego en comparación cos dos concellos con máis de 50.000 habitantes. Debemos ter en conta 
tamén o número medio de persoas que traballa nun centro de saúde, que se sitúa en 13,29. Nas localidades inferiores a 50.000 habitantes 
o número de traballadores queda en 9,45, mentres que no outro grupo ascende a 37,47. 
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Gráfico 26. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas 
co exterior 

Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Polo que respecta aos usos lingüísticos escritos, advertimos unha clara presenza maioritaria da lingua galega, tanto no modelo de fax, 
papel de carta e tarxetas de visita, coma nos documentos de maior difusión externa dos produtos e servizos do centro de saúde. No 
primeiro dos casos o galego alcanza unha porcentaxe do 84,1%, mentres que no segundo é do 73,9%. 
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Gráfico 27. Usos lingüísticos nos elementos de identificación 
corporativa externa 
Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

En canto á lingua utilizada nos rótulos principais e interiores, observamos que no 82,6% dos casos esta é o galego. Ademais, no nome dos 
centros de saúde no papel de carta o galego é case a única lingua existente, pois acada o 95,3% dos centros de saúde enquisados. 
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Gráfico 28. Usos lingüísticos nos rótulos e no nome do centro 
de saúde no papel de carta 
Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Constátase que practicamente ningún centro utiliza os medios de comunicación como televisión, radio, prensa e internet para facer 
publicidade, e os poucos centros que si a utilizan decántanse polos trípticos e os folletos. Por outro lado, polo que respecta aos usos 
lingüísticos nas páxinas web, observamos que a gran maioría dos centros de saúde non conta con web, motivo polo que a pregunta dos 
usos lingüísticos non é pertinente neste subámbito. 

5.3.2 Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 
No relativo á documentación externa, advírtese unha disparidade de situacións en canto á presenza das linguas galega e castelá. Deste 
xeito, o galego é predominante nos materiais dos cursos, cun 63,8%, e nos formularios, cun 58,2%. Por outra banda, nas circulares e notas 
internas e na aplicación informática máis usual, é maioritario o uso do castelán, con porcentaxes que roldan o 60%. En canto ás circulares e 
ás notas internas, observamos unha situación con gran desequilibrio entre os centros situados en poboacións con menos de 50.000 
habitantes, que utilizan o galego nunha porcentaxe do 43,1%, e os localizados en concellos de máis de 50.000 habitantes, casos en que o 
galego se reduce ao 16,5%.  
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Gráfico 29. Usos lingüísticos na documentación interna 
Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Polo que respecta ás comunicacións orais internas, o gráfico que reproducimos a continuación amosa os usos lingüísticos de galego e 
castelán. Como se pode ver, esta última lingua é a maioritaria en todos os casos observados, con cifras que oscilan desde o 68,1% do 
persoal facultativo ao 52,5% do persoal administrativo. Os facultativos son, pois, os profesionais que menos utilizan oralmente o galego, 
fronte aos administrativos, que presentan un nivel máis elevado. As cifras máis baixas de uso do galego atópanse no persoal directivo, nas 
reunións internas, así como nos contactos exteriores do equipo directivo. Nas reunións internas, cómpre chamar a atención da gran 
diferenza existente entre os centros situados en poboacións de menos e de máis de 50.000 habitantes. Así pois, mentres nos primeiros se 
utiliza o galego nun 36,5% deles, nos segundos só o fan nun reducido 5,7%. 
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Gráfico 30. Usos lingüísticos nas comunicacións orais internas  

Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

5.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

Tal e como se pode ver no seguinte gráfico, son unha minoría os centros de saúde que contan con criterios, regras ou normas que 
especifican que lingua utilizar. Así pois, só un 8,2% posúe normas para a atención oral ao público, un 7,3% cando o interlocutor/a pide un 
cambio de lingua, un 6,4% nas comunicacións escritas e un 3,2% na calidade lingüística das publicacións ou comunicacións. 
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Gráfico 31. Existencia de criterios, regras ou normas que 
especifican que lingua usar  

Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

No caso dos poucos centros que teñen criterios que especifican que lingua empregar na atención oral ao público, observamos que na maior 
parte dos casos, o 72,2%, utilizan por defecto o galego. No 27,8% restante usan a lingua do receptor/a ou interlocutor/a.  
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Gráfico 32. Criterios na atención oral ao público 
Base: centros de saúde de Galicia con criterios 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Os criterios existentes nas comunicacións escritas priman o uso por defecto do galego en máis do 57% dos casos. O 28,6% dos centros con 
criterios a este respecto utiliza a lingua do receptor/a. Por último, o resto divídese entre un 7,1% que usa por defecto o castelán, e outro 
7,1% que emprega por defecto o galego.  
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Gráfico 33. Criterios na atención por escrito 
Base: centros de saúde de Galicia con criterios 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

A continuación analizamos outros criterios a respecto da lingua galega nos centros de saúde. Como se pode ver no seguinte gráfico, o 
14,6% dos centros pon a disposición do seu persoal ferramentas lingüísticas, un 13% valora o galego á hora de incorporar persoal, aínda 
que é preciso ter en conta que moi poucos centros contratan persoal directamente. Ademais, apenas hai centros que conten con algunha 
persoa que desenvolve tarefas de normalización lingüística, e ningún dá incentivos á formación en lingua galega.  
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Gráfico 34. Outros criterios respecto do galego  

Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

5.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

Polo que respecta ás opinións e ás actitudes lingüísticas, o gráfico seguinte mostra que as actividades propostas alcanzan cifras bastante 
baixas, pois ningunha chega ao 26%. As ferramentas lingüísticas eríxense como a máis necesaria para promover o uso do galego por algo 
máis dunha cuarta parte dos centros. O resto das opcións non chega ao 20%: cun 18,6% sitúase a formación e cun 16,8% a motivación e 
os servizos lingüísticos. Finalmente, a sensibilización queda no 8,2% e o establecemento de normas claras no 5,5%. 
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Gráfico 35. Opinión sobre as actividades máis necesarias para 
promover o uso do galego 
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

En canto á utilidade dos diversos recursos lingüísticos, o 65,9% dos centros enquisados sinalou os programas informáticos en galego, que 
se converten deste xeito na opción considerada máis útil. En segundo lugar, sitúanse os correctores ortográficos, seguidos á súa vez dos 
tradutores automáticos, cun 63,6 e 60,9%, respectivamente. A opción menos indicada polos centros de saúde son os servizos lingüísticos, 
que quedan no 22,7%. 
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Gráfico 36. Opinión sobre a utilidade dos diferentes recursos 
lingüísticos 

Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Aos centros de saúde que consideraron de utilidade cada un dos recursos lingüísticos propostos preguntóuselles se os utilizaban. O 
seguinte gráfico amosa que os modelos de documentos en galego son o recurso máis usado (69,8%), seguidos pola terminoloxía específica 
do ámbito (58,8%) e os programas informáticos en galego (51%). O resto de recursos obtén porcentaxes de utilización que en ningún caso 
alcanzan o 30%, o que demostra a súa escasa incidencia nos centros de saúde. Os servizos lingüísticos son unha vez máis o recurso 
menos seleccionado, tan só utilizados por un 2% dos centros que respondeu a enquisa.  

Así mesmo, a formación só foi escollida por un 13,2% dos centros. Nos casos dos correctores ortográficos e mais dos tradutores 
automáticos, observamos que nos centros localizados en poboacións con máis de 50.000 habitantes estes gozan dun uso moi superior aos 
centros situados en concellos de menos de 50.000 habitantes. Isto quizais se deba a que estes son centros máis pequenos e contan con 
menores equipamentos para poder aproveitar estes recursos. Así mesmo, tamén se constata que a formación en lingua galega é máis 
utilizada nos centros de saúde dos concellos máis grandes. 
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Gráfico 37. Utilización dos diferentes recursos lingüísticos polos 
centros de saúde que os consideran útiles  
Base: centros de saúde de Galicia que consideran útiles os recursos 
lingüísticos 
Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

A respecto da evolución da lingua galega nos centros de saúde nos últimos cinco anos, observamos que na maior parte dos casos non se 
produciron cambios, tal e como indican en case seis de cada dez centros enquisados. Isto débese na maior parte dos casos a que non se 
deron cambios na poboación atendida polos centros de saúde. Por outra banda, dous de cada dez afirman que o uso do galego aumentou 
no seu centro de saúde. Tan só un 4,1% dos centros enquisados indica que diminuíu a súa utilización, pois a xente nova non o utiliza e só 
se conserva entre a xente maior. 
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Gráfico 38. Evolución do galego nos últimos cinco anos 

Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Entre as preguntas que se lles formularon aos centros de saúde figuran se estes consideran que o galego ten vantaxes ou desvantaxes. Así 
pois, o gráfico que reproducimos a continuación recolle que o 63,6% dos centros enquisados cre que esta lingua si ten vantaxes, fronte a un 
35% que opina que non. Entre as vantaxes máis destacadas, sinálanse que o centro está situado nunha zona onde a maioría da poboación 
se expresa habitualmente en galego e que esta lingua, ao ser a propia dos usuarios/as, facilita a comunicación. As persoas enquisadas 
salientan especialmente o caso das persoas maiores, que a miúdo só saben falar galego. En canto ás desvantaxes, practicamente todos os 
centros, máis do 98%, considera que non presenta desvantaxes. Ademais, tamén se lles preguntou polas perspectivas de aumento do 
galego, tanto nos próximos doce meses, coma nos vindeiros cinco anos. Como se pode comprobar, case o 90% cre que o galego non 
aumentará nestes períodos de tempo indicados e tan só o 4,1% coida que si o fará. 
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Gráfico 39. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro do 
galego e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de Galicia 
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta ao uso de recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, constátase que a maioría dos centros enquisados non os utiliza, 
concretamente un 86,8%. Tan só un 10,9% afirma empregar estes recursos. Unha das principais causas que quizais explique este uso tan 
reducido pode ser a falta de necesidade, pois os profesionais deste ámbito afirman que o volume de escritura nos centros de saúde é 
mínimo.  
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Gráfico 40. Uso dalgún recurso ou axuda lingüística da Xunta de 
Galicia  
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Aos centros de saúde que non empregan os recursos lingüísticos da Xunta de Galicia preguntóuselles se coñecían a súa existencia. Os 
resultados desta pregunta poden verse no seguinte gráfico, que mostra como en oito de cada dez casos existe un claro descoñecemento 
destes recursos. Tan só no 19,9% dos centros enquisados afirman coñecelos. Se desagregamos estes datos en función do lugar en que se 
sitúa o centro de saúde, observamos que existe un maior descoñecemento nos centros situados nas poboacións que contan con menos de 
50.000 habitantes (85,1%, fronte a un 43,5% dos concellos máis poboados). 
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Gráfico 41. Coñecemento dos recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia polos centros de saúde que non os empregan 
Base: centros de saúde de Galicia que non os empregan 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

No relativo ao uso do galego nos centros de saúde de Galicia, da enquisa despréndese que o 36,8% dos centros considera que se usa 
bastante, e un 23,2%, moito. Un 27,3% cre que o uso é normal, mentres que o 12,7% opina que se utiliza pouco. Igual ca noutros ámbitos, 
observamos unha diferenza a este respecto dependendo do tamaño do concello en que se atope o centro. Así pois, mentres nos máis 
pequenos o 65,3% opina que se utiliza bastante ou moito, nas localidades superiores a 50.000 habitantes a porcentaxe redúcese ata o 
26,7%.  
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Gráfico 42. Uso do galego nos centros de saúde de Galicia 
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Tal e como se pode ver no seguinte gráfico, no 46,8% dos centros enquisados utilízase o galego para atender o teléfono, mentres que no 
13,2% se fai en castelán. Non obstante, no 40% restante é imposible distinguir a lingua empregada. 
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Gráfico 43. Idioma co que atenden por defecto  

Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

No seguinte gráfico pódese ver como a maioría dos centros de saúde enquisados escolleu a lingua galega para contestar esta enquisa. En 
concreto, a porcentaxe ascende a un 64,6% dos centros. Unha cuarta parte das persoas enquisadas amosouse indiferente ante esta 
cuestión. Finalmente, un 10,5% decantouse pola lingua castelá. 
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Gráfico 44. Lingua elixida para a realización da enquisa  

Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

5.6 Competencias lingüísticas 

Cando se pregunta pola opinión sobre as necesidades en materia de destrezas lingüísticas do persoal que traballa nos centros de saúde, as 
respostan amosan nunha porcentaxe do 63,2% que a expresión escrita é a competencia que menos domina o persoal. A moita distancia 
séguena a expresión oral (12,7%) e a comprensión escrita (12,3%). Por último, a comprensión oral obtén unha cifra do 5,5%.  
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Gráfico 45. Opinión sobre necesidades en materia de destrezas 
lingüísticas do persoal 
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Seguindo coas competencias lingüísticas do persoal empregado nos centros de saúde, o seguinte gráfico mostra practicamente unha total 
adecuación dos coñecementos lingüísticos en función do posto de traballo ocupado, tal e como se desprende das enquisadas realizadas no 
marco do Observatorio da Situación da Lingua Galega. 
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Gráfico 46. Persoal dos centros de saúde con coñecementos 
axeitados de galego para o seu posto en función do seu perfil 
lingüístico 
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

O gráfico seguinte recolle a porcentaxe de centros de saúde en que houbo persoal que fixo formación en lingua galega no último ano. Como 
se pode ver, é o persoal do perfil 2 (telefonista e recepcionista) o que en maior medida fixo formación, pois na terceira parte dos centros de 
saúde houbo persoas que a fixeron durante o último ano. No resto de perfís as porcentaxes son moi baixas e oscilan entre o 0% do perfil 3 
(vixilantes e conserxes) e o 5,4% do persoal que ten como actividade principal a administrativa.  
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Gráfico 47. Centros de saúde nas cales houbo persoal que fixo 
formación de galego en función do seu perfil lingüístico 
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

5.7 Uso de linguas estranxeiras 

Este último bloque presenta o uso de linguas estranxeiras nos centros de saúde enquisados. Como se pode observar no seguinte gráfico, 
apenas unha cuarta parte dos centros as emprega, fronte a un maioritario 75,5% que afirma non utilizalas. 

 

 

 



 

SANIDADE 

84 

 

 

 

 

 

 

24,6%

75,5%

0%

25%

50%

75%

100%

Si Non
 

 

Gráfico 48. Uso de linguas estranxeiras 
Base: centros de saúde de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

O gráfico que reproducimos a continuación inclúe as linguas estranxeiras que empregan os centros de saúde que contestaron 
afirmativamente á pregunta anterior. Deste xeito, a gran maioría, un 83,3%, afirma utilizar o inglés. O segundo lugar correspóndelle ao 
francés (35,2%). O portugués, en cambio, utilízase no 22,2% dos centros de saúde que usa linguas distintas do galego e do castelán. 
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Gráfico 49. Linguas estranxeiras utilizadas 
Base: centros de saúde de Galicia que empregan linguas 
estranxeiras 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

5.8 Índice de normalización lingüística 

O índice de normalización lingüística (INL) dos centros de saúde é de 61,08, nunha escala de 0 a 100. Dado que neste subámbito se obtén 
un valor superior a 50, considérase que se trata dun índice bastante elevado, que, aínda que mellorable, reflicte unha situación positiva da 
lingua galega. 

Dos seis factores manexados para obter este INL destaca o número 4, referente á documentación de uso externo, que obtén un valor de 
87,71, dado que o galego é a lingua maioritaria na documentación impresa de carácter externo.  

O factor 1, imaxe e rotulación, é de 68,64 e sitúase como o segundo máis elevado, tamén por riba da media, xa que unha gran parte dos 
centros de saúde de Galicia utiliza a lingua galega para os seus rótulos internos e externos. En terceiro lugar e lixeiramente por riba do INL 
atópase o factor 2, adecuación lingüística do persoal, cun valor de 62,26, factor que fai referencia aos coñecementos de lingua galega do 
persoal dos centros de saúde en función do posto de traballo que ocupa.  
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Situados xa por debaixo do propio INL, atópase o resto de factores. O número 5, comunicación exterior, sitúase en 51,23 e ten en conta os 
textos, tanto orais coma escritos, xerados polos propios centros de saúde. Neste caso, mentres o galego predomina nas comunicacións 
orais, non acontece o mesmo nas escritas, en que o castelán é a lingua máis utilizada. 

O factor 3, criterios de uso lingüístico, é de 44,92. Cun valor inferior a 50, este explícase polo baixo número de centros de saúde que conta 
con normas ou criterios prácticos que especifican que lingua utilizar en distintas situacións.  

Finalmente, o factor 6, documentación e comunicación interna, é o que obtén unha cifra máis baixa de todos: 44,41, posto que o castelán é 
a lingua predominante na maior parte de documentos internos analizados.  
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Gráfico 50. Índice de normalización 
lingüística  

Base: centros de saúde de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

5.9 Conclusións 

As principais conclusións que se poden desprender da observación realizada no subámbito dos centros de saúde son as seguintes: 

• O galego é a lingua maioritaria nas comunicacións orais externas, pero non así nas escritas (nas comunicacións a pacientes ou no 
correo electrónico, por exemplo), nas que prima o castelán. 



 

 

• No modelo de fax, o papel de carta e as tarxetas de visita, a lingua galega ocupa un papel maioritario, da mesma maneira ca nos 
documentos de difusión dos servizos do centro de saúde. Nos rótulos principais e interiores tamén é o galego a lingua 
predominante. 

• Polo que respecta á documentación interna, nos materiais de cursos e nos formularios predomina o galego. Non obstante, non 
acontece o mesmo na aplicación informática máis usual e nas circulares e notas internas, casos en que o castelán ten máis 
presenza. 

• No relativo ás normas e criterios que especifican que lingua usar, advírtese que existe unha clara minoría de centros de saúde que 
conta con este tipo de normas. 

• En ningún centro de saúde enquisado se incentiva a formación en lingua galega e apenas no 15% poñen a disposición do persoal 
ferramentas lingüísticas.  

• Entre as actividades consideradas máis necesarias para fomentar o uso do galego, constátase que ningunha das opcións 
proporcionadas obtén unha porcentaxe elevada, o que denota a falta de interese ou a desmotivación á hora de fomentar o uso da 
lingua galega nos centros de saúde. Con todo, as opcións máis escollidas foron as ferramentas lingüísticas e a formación. 

• Acerca da utilidade dos recursos lingüísticos, os centros de saúde elixiron os programas informáticos en galego, os correctores 
ortográficos e os tradutores automáticos como os máis útiles. Entre os recursos máis utilizados destacan os modelos de 
documentación en galego, a terminoloxía específica do ámbito e os programas informáticos. 

• En seis de cada dez centros enquisados consideran que non se produciron cambios na situación do galego nos últimos cinco anos 
e, ademais, apenas existen perspectivas de aumento, nin sequera no prazo dos próximos cinco anos. Máis do 60% dos centros 
considera que o galego ten vantaxes e practicamente ningún afirma que posúa desvantaxes. 

• No 86,8% dos centros non utilizan recursos lingüísticos da Xunta de Galicia. Preguntados os centros que non os usan polo seu 
coñecemento, os datos amosan un gran descoñecemento da súa existencia, en porcentaxes do 80%. Polo tanto, advírtese a 
necesidade dunha maior e mellor difusión destes recursos.  

• En canto á adecuación lingüística do persoal, detéctanse as maiores necesidades na expresión escrita, a gran distancia do resto de 
competencias. Polo que respecta á formación, practicamente ningunha persoa fixo formación en lingua galega, agás o perfil 
correspondente a telefonista e recepcionista. 

• Por último, obsérvase que apenas unha cuarta parte dos centros de saúde enquisados utiliza linguas distintas do galego e do 
castelán. A lingua máis empregada é o inglés.  

• O índice de normalización lingüística dos centros de saúde de Galicia sitúase en 61,08, o que reflicte unha situación positiva para a 
lingua galega. 
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6. SUBÁMBITO DAS FARMACIAS 

6.1 Introdución 

As farmacias son establecementos en que se preparan e venden medicamentos. Atendidas sempre por un farmacéutico, ademais doutros 
profesionais, as farmacias, igual que os centros de saúde, están espalladas por todo o territorio galego e danlle un servizo a toda a 
poboación. Polo tanto, o uso que das linguas se faga nelas dependerá moito dos propios traballadores/as, do lugar en que se sitúe a 
farmacia e, como non, dos usuarios/as desta. Da medida en que as farmacias se sumen paulatinamente ao proceso de normalización da 
lingua galega e contribúan a dotar a lingua de novos contextos de uso modernos e actualizados dependerá que os galegofalantes poidan 
contar cun servizo farmacéutico á altura das súas necesidades e expectativas. 

A seguir reproducimos os obxectivos considerados para esta área dentro do sector da sanidade no Plan xeral de normalización da lingua 
galega (2006: 179):  

• Promover entre os farmacéuticos e persoas que traballan nas oficinas de farmacia a idea de que o uso da lingua galega incrementa 
a eficacia da información dispensada e mais a comunicación entre eles e os usuarios destes establecementos. 

• Concienciar a industria farmacéutica de que co emprego da lingua galega incrementará a eficacia da información contida nos textos 
que dirixen aos usuarios dos seus produtos. 

Ademais, os obxectivos específicos do PNL son os seguintes (2006: 181-182): 

• Conseguir que as oficinas de farmacia e o sector farmacéutico en xeral se impliquen directamente no proceso de normalización 
lingüística. 

• Conseguir que a lingua galega sexa o idioma de uso habitual en todas as oficinas de farmacia da comunidade autónoma, prestando 
especial atención á recuperación do idioma no ámbito urbano. 
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• Promover entre os farmacéuticos e persoas que traballan nas oficinas de farmacia a idea de que o uso da lingua galega incrementa 
a eficacia da información dispensada e a comunicación entre eles e os usuarios destes establecementos. 

6.2 Metodoloxía  

6.2.1 Consideracións xerais 
Tal e como se expuxo no capítulo 3, neste subámbito realizouse unha análise cuantitativa mediante enquisas telefónicas que foi 
posteriormente completada con informacións de carácter cualitativo. 

O universo de estudo estivo constituído polos establecementos de farmacia presentes en Galicia e recollidos na base de datos pública do 
Servizo Galego de Saúde a febreiro de 2008. En total, había presentes nesa data un total de 1273 establecementos. 

Para realizar o traballo de campo cuantitativo, consideráronse como unidade de mostraxe as oficinas de farmacia con número de teléfono 
de contacto. En canto ao método de recollida de información, este baseouse en entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. 

6.2.2 Deseño da mostra 
Estableceuse unha mostra final de 300 enquisas, o que permitiu cumprir co obxectivo do erro mostral calculado para o conxunto do 
subámbito (5,0%) e para un nivel de confianza do 95,5% e unha varianza p = q = 0,5. 

A mostra distribuíuse proporcionalmente de acordo coa repartición do universo segundo a distribución xeográfica por provincias e concellos 
de máis e menos de 50.000 habitantes.  

De acordo con estas premisas de deseño, a distribución da mostra é a que se amosa a continuación. 

 

 
Provincia Concellos < 50.000 hab. Concellos > 50.000 hab. Total 

A Coruña 63 56 119 

Lugo 29 11 40 

Ourense 28 14 42 

Pontevedra 56 43 98 

TOTAL 176 124 300 
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6.2.3 Realización do traballo de campo e saída de datos 
As entrevistas no subámbito das farmacias leváronse a cabo entre o 8 e o 13 de febreiro de 2008, ambos incluídos. Realizáronse 
chamadas de xeito aleatorio segundo as cotas establecidas na mostraxe.  

 

6.3 Análise dos usos lingüísticos 

6.3.1 Usos lingüísticos nas comunicacións e elementos de uso externo 
No relativo ás comunicacións e elementos de uso externo, observamos que o uso do castelán é predominante, aínda que con diferenzas 
segundo o tipo de comunicación analizado. Así pois, na atención presencial e telefónica o galego alcanza unha porcentaxe do 46,9%, 
mentres que no correo electrónico só chega ao 3,7%, aínda que neste caso debemos ter en conta que o 40% das farmacias non o utiliza. 
Entre estes dous extremos sitúanse as conversas co público en xeral e cos provedores (40%), os escritos a clientes/as (12,3%) e as 
publicacións periódicas e non periódicas, cunha porcentaxe do 15,8%, aínda que nun 86% das oficinas de farmacia non se editan 
publicacións deste tipo. 

Ademais, na atención presencial e telefónica existe unha gran diferenza entre as farmacias situadas en concellos de menos de 50.000 
habitantes (que usan o galego nunha porcentaxe do 60,1%) e as localizadas en poboacións con máis de 50.000 habitantes (caso en que o 
galego se reduce ao 28,5%). Como se pode ver, existe unha gran diferenza entre os usos orais e os escritos no referente ao uso da lingua 
galega, pois son aqueles en que o idioma goza de mellor saúde, mentres que na escrita o galego conta cunha presenza moi reducida. 
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Gráfico 51. Usos lingüísticos nas comunicacións orais e escritas 
co exterior 
Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Polo que respecta á lingua utilizada no contestador automático, en primeiro lugar debemos apuntar que o 88% das farmacias enquisadas 
non dispón deste servizo. Non obstante, das farmacias que contan con contestador advertimos que tres cuartas partes o teñen en castelán, 
un 5,6% en galego e outro 5,6% en ambas as linguas, tal e como se pode ver no gráfico que se reproduce a continuación. 
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Gráfico 52. Lingua empregada no contestador automático  

Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta aos elementos de identificación corporativa, observamos que o galego nas farmacias ten unha presenza reducida, con 
porcentaxes que só chegan ao 17,7% no caso da publicidade. En canto aos catálogos e aos trípticos, só un 11,9% das farmacias os fai en 
galego. No modelo de fax, papel de carta e tarxeta de visita, a porcentaxe de farmacias que emprega o galego é do 9%. Como se pode ver, 
o castelán é a lingua de uso claramente maioritario nestes elementos. 
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Gráfico 53. Usos lingüísticos nos elementos de identificación 
corporativa externa 

Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Na enquisa realizada tamén se preguntaba pola lingua utilizada na páxina web da farmacia, en caso de que contase con ela. Dos datos 
obtidos despréndese que a maioría non dispón de páxina web, concretamente un 89%. Do 11% restante, observamos que máis da metade 
está só o castelán (concretamente un 54,6%), fronte a un 12,1% que utiliza unicamente o galego, tal e como se pode ver no gráfico 
seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelán

Galego



 

SANIDADE 

96 

 

 

 

 

 

12,1%
0,0%

54,6%

33,3%

0%

25%

50%

75%

100%

Só en galego Nas dúas Só en castelán Ns/Nc
  

 

Gráfico 54. Lingua empregada na páxina web da farmacia 
Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta á lingua utilizada nos rótulos, tanto nos principais coma nos interiores, predomina o castelán nun 47,5% dos casos. Hai 
que destacar que nun 42,6% non se pode distinguir se está en castelán ou en galego, debido a que moitos rótulos só inclúen a forma 
“farmacia”, que non presenta variacións en castelán e en galego. En cambio, os rótulos en galego apenas chegan ao 5%. En canto ao nome 
da farmacia no papel de carta, en máis da metade dos casos é imposible diferenciar se estas usan o galego ou o castelán. Con todo, nos 
casos en que si se distingue predomina o castelán con cerca dun 43%. Por outra banda, un 3,5% das farmacias enquisadas utiliza o galego 
no papel de carta. 
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Gráfico 55. Usos lingüísticos nos rótulos e no nome da farmacia 
no papel de carta 
Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Unha das preguntas que se lles realizou ás farmacias abordaba cales son os medios empregados habitualmente para dar información ou 
facer publicidade. Das respostas proporcionadas extráese que a inmensa maioría (un 97,7%) non utiliza medio ningún, mentres que un 
1,7% emprega trípticos ou folletos. Outros medios sinalados con porcentaxes mínimas son a prensa, a radio e internet. 

6.3.2 Usos lingüísticos na documentación e nas comunicacións orais internas 
Polo que respecta á documentación de carácter interno, o galego apenas está presente na aplicación informática (1,6% das farmacias), e 
alcanza o 11,1% nas circulares e notas internas, aínda que se constatou que o 60% das farmacias enquisadas non escribe notas. No 
relativo aos materiais de cursos, o 10% utilízaos en galego (tendo sempre en conta que esta pregunta só foi respondida polo 36% das 
farmacias), mentres que no caso dos formularios a porcentaxe redúcese ata o 6,3%, malia que é preciso apuntar que máis da metade das 
farmacias non conta con eles. Así pois, o castelán é tamén neste tipo de documentación a lingua maioritaria.  
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Gráfico 56. Usos lingüísticos na documentación interna 
Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Nas comunicacións orais internas nas oficinas de farmacia, observamos que existe un predominio do castelán. Se analizamos os datos 
desagregados, advertimos que son os operarios/as e o persoal subalterno os que máis galego utilizan, cunha porcentaxe do 35,4%, malia 
que pouco máis dunha cuarta parte das farmacias conta con este persoal. En segundo lugar, sitúase o persoal de atención non licenciado, 
cunha cota do 31%. A continuación, e cunha porcentaxe do 23,6%, atópanse os propietarios/as e os licenciados/as. Por outra banda, 
constatamos o contraste existente entre o uso do galego nas reunións internas (21,9%) e cos contactos exteriores, nos que descende ata o 
12,5%. Como se pode ver, a medida que aumentan o nivel de estudos e o cargo que desempeña a persoa, descende uso do galego. 
Ademais, constátase que, en todos os casos observados, o persoal que traballa en farmacias situadas en localidades con poboación inferior 
a 50.000 habitantes utiliza en maior medida o galego có das farmacias dos concellos galegos de máis de 50.000 habitantes. 

 

Castelán

Galego



99 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

 

 

23,6%
31,0% 35,4%

21,9%
12,5%

76,4%
69,0% 64,6%

78,1%
87,5%

0%

25%

50%

75%

100%

Propietarios/as 
e licenciados/as

Persoal de 
atención non 
licenciado

Operarios e 
persoal 

subalterno

Nas reunións 
internas

Contactos 
exteriores

 

 
Gráfico 57. Usos lingüísticos nas comunicacións orais internas 
Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

6.4 Normas e criterios de uso lingüístico 

No gráfico que se reproduce a continuación amósanse os resultados derivados da pregunta de se existen normas que especifican que 
lingua usar. Como se pode ver, na gran parte dos casos non existe ningún tipo de criterio. Con respecto ao cambio de lingua, nun 10,3% 
das farmacias si existe algunha norma. Trátase da porcentaxe máis elevada, moi superior ademais á atención oral ao público (3,7%), as 
comunicacións escritas (3%) e a calidade lingüística (2%). Na atención oral ao público, as poucas farmacias que contan con criterios utilizan 
a lingua do interlocutor/a e, cando este pide un cambio de lingua, este concédese na maior parte dos casos. 
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Gráfico 58. Existencia de criterios, regras ou normas que 
especifican que lingua usar  
Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

En canto a outros criterios respecto do galego nas farmacias, advertimos que nun 12% dos casos as farmacias poñen a disposición dos 
traballadores/as ferramentas lingüísticas, porcentaxe case igualada coas farmacias que valoran o galego á hora de incorporar persoal. Só 
nun 1,3% das farmacias existen incentivos á formación en lingua galega, mentres que só o 0,3% conta con algún tipo de persoal que 
desenvolve actividades de normalización lingüística. Polo tanto, o trazo xeral máis salientable é a práctica ausencia de criterios lingüísticos 
respecto do galego nas farmacias. 
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Gráfico 59. Outros criterios respecto do galego 

Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

De entre a baixa porcentaxe de farmacias que valora o galego na incorporación do persoal, só para un 14,3% constitúe un requisito, 
mentres que o restante 85,7% o considera como un mérito. 
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Gráfico 60. Outros criterios respecto do galego 

Base: farmacias de Galicia que valoran o galego na contratación 
directa de persoal 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

6.5 Opinións e actitudes lingüísticas 

A continuación abordamos as opinións e as actitudes lingüísticas que se desprenden da enquisa realizada ás oficinas de farmacia. En 
primeiro lugar, preguntóuselles aos enquisados/as sobre as actividades que consideran máis necesarias para promover o uso da lingua 
galega. Como se pode ver no seguinte gráfico, todas as opcións proporcionadas na enquisa obteñen cifras moi baixas que en ningún caso 
alcanzan o 10%, o que dá boa conta da situación do galego e das perspectivas da lingua. As ferramentas lingüísticas son a opción máis 
valorada, cun 8,7%, seguida da motivación (7,7%), a formación (7,3%) e os servizos lingüísticos (7%). O resto das alternativas nin sequera 
chega ao 5%. 
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Gráfico 61. Opinión sobre as actividades máis necesarias para 
promover o uso do galego 

Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

En segundo lugar e polo que respecta á utilidade dos recursos lingüísticos, obtemos porcentaxes que apenas superan o 15% no caso dos 
dicionarios (a opción máis valorada cun 15,7%) e dos cursos de galego (15,3%), datos que, en por si, reflicten o escaso interese existente 
na variedade de recursos lingüísticos á disposición das farmacias. As posicións terceira e cuarta ocúpana os correctores ortográficos 
(11,7%) e os tradutores automáticos (11,3%). O resto de opcións ofrecidas na enquisa non chega ao 10%. Estas porcentaxes tan baixas 
débense, sen dúbida ningunha, ao feito de que o uso que se fai da lingua nas farmacias é fundamentalmente oral e apenas se utiliza por 
escrito, polo que os profesionais non consideran necesario o uso de recursos lingüísticos. 
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Gráfico 62. Opinión sobre a utilidade dos diferentes recursos 
lingüísticos 
Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Ás farmacias que consideraron de utilidade os diversos recursos lingüísticos preguntóuselles se os utilizaban. O gráfico que se reproduce a 
continuación deixa ver claramente que os dicionarios, cun 46,8%, e a terminoloxía específica, cun 42,9%, son os recursos máis 
empregados. O terceiro lugar ocúpano os modelos de documentos en galego (35,7%). No cuarto lugar, e xa cun 25,7%, atópanse os 
correctores ortográficos. Os outros recursos obteñen porcentaxes inferiores ao 20%. Son os servizos lingüísticos, cun 10%, a opción menos 
seleccionada polas farmacias. 
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Gráfico 63. Utilización dos diferentes recursos lingüísticos polas 
farmacias que os consideran útiles 
Base: farmacias de Galicia que consideraron de utilidade os recursos 
lingüísticos 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

En canto á evolución do galego nos últimos cinco anos, a opinión maioritaria, cun 67,7%, é a que sostén que a situación segue igual. Un 
17,3% afirma que o uso do galego aumentou ou aumentou moito. Entre os motivos aducidos figuran que a xente nova o fala máis e que 
existe unha maior conciencia social do uso da lingua. Só un 5,3% manifesta que diminuíu ou diminuíu moito, tal e como se aprecia no 
seguinte gráfico.  
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Gráfico 64. Evolución do galego nos últimos cinco anos 
Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

 

Soamente un 31% das farmacias enquisadas considera que o galego ten vantaxes, fronte a un 67,3% que opina que non as ten. Así e todo, 
ao formular a pregunta de se a lingua galega ten desvantaxes, un 95,3% dá unha resposta negativa, fronte a un 2,3% que manifesta que a 
lingua si ten desvantaxes. Polo que respecta ás perspectivas de aumento do uso do galego, arredor do 96% afirma que non aumentará, nin 
no prazo dun ano nin nos próximos cinco. Con respecto á utilización das axudas e dos recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, da enquisa 
realizada polo Observatorio despréndese que a gran maioría, un 95,7% exactamente, non os utiliza, fronte a un mínimo 1,7% que afirma 
usalos. Non obstante, cabe destacar que o traballo realizado nas farmacias se caracteriza basicamente por un uso oral da lingua e que os 
empregados/as, polo tanto, apenas teñen que utilizar a lingua por escrito. 
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Gráfico 65. Vantaxes, desvantaxes, evolución do futuro do 
galego e uso dos recursos lingüísticos da Xunta de Galicia 
Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Ás farmacias que non utilizan os recursos e as axudas preguntóuselles se os coñecían. Os datos obtidos reflicten que un 33,8% si os 
coñece, mentres que o 65,2% manifesta o seu descoñecemento. Polo tanto, advírtese unha falta de difusión dos recursos existentes, o que 
impide o seu uso xeneralizado, neste caso nas farmacias. 
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Gráfico 66. Coñecemento dos recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia polas farmacias que non os empregan 
Base: farmacias que non utilizan os recursos lingüísticos da Xunta de 
Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

En canto ao uso do galego nas farmacias de Galicia, as opinións están bastante divididas. Así pois, algo máis da terceira parte, o 33,7%, 
opina que este é normal; un 27,4% considera que se utiliza bastante ou moito; un 32,7% opina que se usa pouco e, por último, mesmo 
existe un 6,3% que indica que non se usa nada. 

 

 

 



109 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

 

 

 

 

 

6,3%

32,7% 33,7%

21,7%

5,7%0%

25%

50%

75%

100%

Nada Pouco Normal Bastante Moito

 

 
Gráfico 67. Uso do galego nas farmacias de Galicia 
Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

O seguinte gráfico presenta o idioma utilizado por defecto nas farmacias enquisadas. Como se pode ver, existe unha porcentaxe elevada de 
casos en que non se distingue a lingua (un 36,3%). Nos que si se diferencia, en algo máis do 40% atenden por defecto en galego, mentres 
que no 23,3% restante o fan en castelán. 
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Gráfico 68. Idioma con que atenden por defecto 

Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

Polo que respecta á lingua elixida para a realización da enquisa, máis da metade das persoas enquisadas, un 51,7%, escolleu o galego, e 
un 21% o castelán, mentres que o 27,3% se amosou indiferente. 
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Gráfico 69. Lingua elixida para a realización da enquisa  

Base: farmacias de Galicia 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

6.6 Competencias lingüísticas 

Polo que respecta ás competencias lingüísticas, observamos que a expresión escrita, cunha porcentaxe do 38%, é a destreza na que os 
profesionais da farmacia presentan unha maior necesidade de coñecementos. A continuación sitúanse a expresión oral e a comprensión 
escrita, coa mesma porcentaxe (un 19%). O último lugar correspóndelle a unha competencia pasiva: a comprensión oral (16,7%). Como se 
pode ver, a excepción da expresión escrita, non se detecta no resto de competencias necesidades lingüísticas importantes. 
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Gráfico 70. Opinión sobre necesidades en materia de destrezas 
lingüísticas do persoal 
Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

No gráfico seguinte preséntase a porcentaxe de persoal empregado que conta con coñecementos adecuados de galego para o posto que 
ocupa. Como se pode ver, as porcentaxes oscilan moi lixeiramente entre o 99,1% dos propietarios/as e licenciados/as en farmacia e do 
persoal de atención ao público non licenciado e o 100% do persoal de mantemento. Así pois, os coñecementos de lingua galega non 
parecen ser un obstáculo para o seu uso nin unha barreira para unha futura extensión desta lingua no ámbito das farmacias. 
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Gráfico 71. Persoal empregado con coñecementos axeitados de 
galego para o seu posto de traballo por perfís lingüísticos 
Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

No referente ás farmacias en que houbo persoal que fixo formación de lingua galega, observamos unhas cifras baixas que oscilan entre o 
1,4% do persoal de mantemento e o 6,4% dos propietarios/as e licenciados/as. No persoal de atención ao público, o perfil 4, nun 5,8% das 
farmacias houbo persoal que fixo formación en lingua galega.  
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Gráfico 72. Farmacias nas cales houbo persoal que fixo 
formación de galego  
Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

6.7 Uso de linguas estranxeiras 

O uso de linguas estranxeiras nas farmacias ascende ao 45,7%, fronte a un 54,3% que afirma non utilizalas. Representa un 3,6% do uso do 
conxunto de todas as linguas.  
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Gráfico 73. Uso de linguas estranxeiras  

Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

Das farmacias que afirmaron utilizar linguas estranxeiras, a inmensa maioría, un 94,8%, utiliza o inglés, mentres que un 38,4% usa o 
francés. Ademais, un 13,8% emprega o portugués e un 9,4% utiliza outras linguas estranxeiras.  

 

 

 

 



 

SANIDADE 

116 

 

94,8%

13,8%

38,4%

9,4%
0%

25%

50%

75%

100%

Inglés Portugués Francés Outras

 

 

 

Gráfico 74. Linguas estranxeiras usadas  
Base: farmacias de Galicia que empregan linguas estranxeiras 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua Galega 

 

6.8 Índice de normalización lingüística 

O índice de normalización lingüística (INL) das farmacias galegas é do 33,39, nunha escala de 0 a 100, o que amosa un baixo nivel de 
normalización lingüística. Trátase, ademais, do índice máis reducido dos tres subámbitos que compoñen o ámbito da sanidade. 

Como se pode ver, o factor 2, adecuación lingüística do persoal, é o que obtén un valor máis elevado (58,43) e, ademais, é o único que 
supera o 50. Isto explícase grazas ao feito de que a maior parte dos traballadores/as das farmacias posúe un nivel de coñecementos de 
galego axeitado para o posto que desempeña. Lixeiramente por riba do indicador sitúase o factor 4, documentación de uso externo, que 
alcanza 34,28.  

O resto de factores manexados para este índice atópase por debaixo da media. Tal é o caso do factor 1, imaxe e rotulación, que queda en 
31,90, posto que os elementos que inciden neste factor presentan unha porcentaxe baixa de galego. O factor 3, relativo aos criterios de uso 
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lingüístico, é o que obtén un valor máis baixo: 18,97. Esta cifra débese ao feito da case práctica inexistencia de normas ou criterios de 
carácter lingüístico nas farmacias galegas.  

O factor 5, referente á comunicación exterior, é de 29,71, o que se explica polo baixo uso do galego, tanto oralmente coma por escrito nas 
comunicacións externas. Por último, o factor 6, documentación e comunicación interna, é de 27,20. 

Este INL demostra que as farmacias galegas aínda se atopan lonxe da normalización lingüística, aínda que o valor do factor 2, ao ser 
superior a 50, pode ser un camiño para a esperanza dunha futura maior presenza da lingua galega neste sector. Non podemos esquecer 
que as farmacias son establecementos cunhas características peculiares, pois os farmacéuticos/as exercen unha actividade sanitaria 
privada, o que pode influír no baixo uso do galego, en especial se as comparamos cos centros de saúde e hospitais.   
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Gráfico 75. Índice de normalización 
lingüística 
Base: farmacias de Galicia  

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 

6.9 Conclusións  

As principais conclusións que se poden extraer da observación realizada no subámbito das farmacias son as seguintes: 
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• O castelán é a lingua maioritaria nas comunicacións orais e escritas co exterior, aínda que cun claro contraste entre as orais, nas 
que o galego está máis presente, e as escritas. 

• Das poucas farmacias que dispoñen de contestador automático, observamos que en tres cuartas partes se utiliza o castelán. Algo 
similar ocorre coas páxinas web das oficinas de farmacia, en máis da metade dos casos en castelán. 

• Nos elementos de identificación corporativa externa o galego conta cunha presenza moi reducida que só no caso da publicidade 
alcanza o 17,7%. 

• En canto aos rótulos principais e interiores e o nome da farmacia no papel de carta, no 42,6 e no 52,6% dos casos non se distingue 
a lingua utilizada, e no 47,5 e no 42,8%, respectivamente, está en castelán. 

• No relativo á presenza do galego na documentación interna, a situación das farmacias amosa un uso moi reducido desta lingua e só 
no caso das circulares e notas internas chega ao 11,1%. 

• Nas comunicacións orais internas, aínda sendo o castelán o idioma maioritario, o galego vive situacións desiguais: desde o 12,5% 
no caso dos contactos exteriores, ata o 35,4% dos operarios/as e do persoal subalterno. 

• Na maior parte das farmacias non existe norma nin criterio que especifique que lingua utilizar. En poucas farmacias se valoran os 
coñecementos de galego na incorporación de persoal e, destas poucas, a maioría considérao un mérito e non un requisito. 

• Entre as actividades valoradas como máis necesarias para a promoción do galego, atópanse as ferramentas lingüísticas, cun 8,7%, 
a motivación (7,7%), a formación (7,3%) e os servizos lingüísticos (7%), aínda que, como se pode ver, todas obteñen cifras moi 
baixas. 

• Os dicionarios e os cursos de galego son os dous recursos lingüísticos considerados máis útiles polas farmacias enquisadas. Os 
dicionarios, a terminoloxía específica e os modelos de documentos en galego son os máis utilizados. Constátase que existe un gran 
descoñecemento das axudas e dos recursos da Xunta de Galicia e, polo tanto, un baixo uso destes. 

• Polo que respecta á evolución do galego nos últimos cinco anos, a maioría das persoas enquisadas (67,7%) pensa que a situación 
continúa igual, fronte a un 15% que considera que aumentou. Por outra banda, a porcentaxe de farmacias en que se opina que o 
uso do galego aumentará no futuro é moi reducida. Na actualidade, algo máis da terceira parte, o 33,7%, coida que o uso do galego 
é normal; un 27,4% considera que se utiliza bastante ou moito; un 32,7% opina que se usa pouco e existe un 6,3% que indica que 
non se emprega nada. 

• En canto ás competencias lingüísticas do persoal que traballa nas farmacias galegas, nun 38% dos casos considérase que existe 
necesidade na expresión escrita, mentres que o resto de destrezas se sitúa por debaixo: 19% no caso da expresión oral e a 
comprensión escrita e 16,7% na comprensión oral. 

• Practicamente todo o persoal que traballa nas farmacias ten coñecementos de lingua galega axeitados para o posto que 
desempeña. A porcentaxe de farmacias en que o persoal fixo formación é moi reducida. 
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• No relativo ao uso de linguas estranxeiras, o 45,7% das oficinas de farmacia enquisadas utiliza algunha, e a maioritaria é o inglés, 
seguida do francés e do portugués. 

• O índice de normalización lingüística das farmacias sitúase en 33,39, o que mostra un índice baixo de presenza da lingua galega. 
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7. ANÁLISE CUALITATIVA DOS RESULTADOS 

7.1 Panel de escoita sobre os usos lingüísticos na sanidade  

O panel de escoita sobre os usos lingüísticos no ámbito da sanidade tivo lugar en Santiago de Compostela o 13 de marzo de 2008 e contou 
coa participación de diversos colectivos profesionais, tanto sanitarios coma non sanitarios, que desempeñan a súa actividade laboral en 
hospitais ou centros de saúde. 

Desenvolvemento do panel 

Situación da lingua galega: 

En canto á situación actual do galego neste colectivo, afírmase que na enfermería se nota moito que cando falan en galego cunha persoa é 
coma se houbese un feeling de comunicación. A nivel facultativo parece que tamén debe ocorrer o mesmo, pois é abrir unha vía de 
comunicación e de confianza ao usar o galego. 

Evolución do galego: 

Polo que respecta á evolución do uso do galego, apúntase que esta depende dos profesionais. Algúns empezan a falar en galego, mesturan 
o castelán e volven ao galego. Esta situación dáse tanto por parte dos usuarios coma dos profesionais. Moitas veces, cando queren explicar 
algo máis técnico, máis profesional, entón introducen elementos en castelán, porque os estudaron así, algo que a miúdo fan sen decatarse, 
pois é instintivo. Outra persoa afirma que hai veces en que é inevitable que pasen ao castelán, o que tamén lles ocorre aos usuarios. 

Barreiras para a extensión do uso do galego: 

No relativo aos atrancos para estender o uso do galego, apúntase que coas persoas maiores se establece unha relación máis próxima, pois 
estas falan galego e o profesional tamén, coma nun ámbito familiar. Trátase dunha cuestión histórica: unha persoa cando chega a 
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situacións de respecto pasa a falar castelán. Cre que é labor dos profesionais facer sentir cómoda a xente galegofalante. Observa que no 
ámbito sanitario non hai un esforzo por utilizar o galego, especialmente coa xente maior, e moito menos coas xeracións máis novas.  

En canto aos factores que obstaculizan o uso do galego neste ámbito, apúntase que son os mesmos ca na sociedade. Unha persoa afirma 
que a situación galega non se parece en nada ao que acontece en Cataluña, por causa das actitudes con respecto á lingua. En Galicia non 
temos a actitude de estender socialmente o galego e esta lingua segue nos ámbitos reducidos. Non obstante, indícase que na sanidade se 
fala máis galego cos usuarios/as ca noutros ámbitos. 

A un participante parécelle que non ten sentido que teña que cambiar de lingua ante os pacientes que se expresan en castelán. Cre que, 
para entenderse, o galego é unha lingua de comunicación como o castelán. Non considera que sexa cuestión de educación. Hai persoas 
maiores que teñen dificultades de expresión en castelán e cre que case é unha falta de respecto utilizar o castelán con esta xente. A xente 
maior fala en galego con toda normalidade. Ás veces entra falando castelán e deseguida pasa ao galego.  

Outro participante opina que no seu centro de traballo hai moita xente que non se expresa en galego. Con esta lingua existen dous 
prexuízos: por unha banda, hai pudor para lanzarse a falar un idioma e, por outra, unha actitude de desprezo ante esta. Existe un prexuízo 
de non querer entender a lingua, de non facer o esforzo. Se fose o inglés, si que hai interese, pero non así no galego. Tamén se afirma que 
non se debería usar a lingua como motivo político, posto que as linguas son un medio de comunicación, aínda que recoñece que é moi 
difícil desprenderse dos prexuízos. 

Competencias lingüísticas: 

En canto ás competencias lingüísticas, outra persoa opina que o persoal sanitario non sabe expresarse coa mesma fluidez en galego ca en 
castelán, porque non é galegofalante. Tamén se dan cambios de lingua, que son normais. Utilizar o galego supón un esforzo engadido e os 
profesionais non están polo labor. Así mesmo, constátase que, cando hai moita carga de traballo, se emprega máis a lingua habitual de 
cada persoa. 

Unha persoa pensa que se pode facer un esforzo coa lingua galega, igual ca se fai con outras. Ademais, hai que esforzarse por algo que é 
noso, pola importancia histórica e por respecto a nós mesmos. 

En Galicia escóndese a lingua galega, quizais porque esta pode delatar a persoas de baixo nivel social, e no nivel medio ou alto pensan que 
queda feo. A xente non recibe nada ben que o galego se instale na vida ordinaria, pois esta lingua segue estando no ámbito íntimo das 
persoas e esta inercia é imposible de parar. En canto á normativización da lingua, unha persoa opina que non se pode modificar a norma 
con tanta frecuencia. 

O galego como opción individual: 

Ante a pregunta de se o galego é unha opción persoal de cada traballador/a, afírmase que ninguén di nada a este respecto e que nin 
sequera o obrigan a escribir. Podíase facer que sexa normal de verdade. Apúntase que case todos os escritos están en castelán e que 
despois se traducen ao galego para a Administración.  
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No que respecta á existencia dalgún tipo de protocolo lingüístico, a nivel asistencial sanitario non existen. A sanidade é un ámbito moi 
especial. Trátase dunha situación na que ten que haber un interlocutor e unha confianza necesaria. O uso da lingua depende da boa 
intención de cada profesional para establecer ese vínculo. Ás veces os pacientes veñen rebotados e o idioma aí pasa a un segundo plano. 
Hai que aceptar que estes falen en calquera idioma, aínda que adaptarse á lingua é unha maneira de establecer un vínculo máis próximo 
para que esa persoa se exprese.  

Coméntase o caso dun neno pequeno afeito a falar galego que chega onde o pediatra e do problema que pode existir coa terminoloxía, e 
ponse como exemplo o caso de xeonllo/rodilla. Afírmase que se entende mellor o galego da rúa có normativizado. Na escola están metidos 
na terminoloxía. Os médicos teñen unha linguaxe técnica, non só no trato co paciente. Maniféstase que o galego sufriu un proceso de 
castelanización e que hai palabras que non se empregan. Pero non é inventado. Hai certo pudor, por exemplo, cos días da semana (como 
xoves/jueves, venres/viernes).  

Preocupación polo galego: 

Cando se pregunta se a cidadanía está preocupada polo uso do galego no ámbito da sanidade, afírmase que neste ámbito hai moitas 
outras preocupacións cá lingua, e só algunha xente nova está preocupada por este tema. 

Apúntase que o cambio de lingua se produce cara ao castelán, pero non á inversa, e ás persoas que falan en galego non se lles ofrece 
atención nesta lingua. Indícase que ás veces chega con facer só o intento de expresarse en galego. Un participante manifesta que hai que 
intentar que o paciente e o profesional estean cómodos. O choque prodúcese cando non hai comprensión. Non obstante, no ámbito da 
saúde a lingua non é algo primordial.  

Outro tema é a formación dos profesionais do ámbito da sanidade, posto que a docencia nas universidades é en castelán. Non se ve o 
galego como unha prioridade e é preciso un cambio de mentalidade da xente: os profesores non ven a necesidade de dar as súas clases en 
galego. Ademais, o feito de que non se lles esixa o galego fai que o docente vaia ao máis cómodo, ao existiren os dous dereitos lingüísticos.  

Necesidades para estender o uso do galego: 

Fai falta a sensibilización, ademais de máis medios e recursos. Por exemplo, en canto á informatización, na aplicación que utilizan teñen as 
opcións de galego e de castelán. Por defecto, téñena en galego e nin sequera se dan conta do idioma en que están traballando. En cambio, 
ao escribir no programa usan o castelán. Cren que debería de haber un sistema que traducise automaticamente, ademais dun dicionario, 
porque lles falta a fluidez para escribir en galego. Afirman que o hábito de escribir nunha determinada lingua é importante.  

Accións para promover o galego: 

Consideran que o futuro está na informatización e na rede de comunicación para todo o Sergas, con sinatura dixital, e os informes 
predeterminados que manexan teñen o encabezamento en galego, pero o texto está en castelán. Ademais, as ferramentas que se lles dan 
veñen moi pouco concienciadas para o galego e cando alguén introduce algo faino en castelán. Apuntan que desde a Administración 
tampouco se favorece moito que os profesionais usen o galego.  
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No relativo a outras vías de actuación para estender o uso do galego neste ámbito, apúntase aos cursos de formación, pero a cursos de 
galego práctico. Tamén se debería animar a xente a usar o galego e incluso se propón a necesidade dun novo método para esta lingua.  

Por outra banda, no que respecta aos recursos lingüísticos existentes, os profesionais deste campo descoñecen as accións que está a levar 
a cabo a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Constátase tamén unha falta de coordinación, posto que debería haber uns contactos moi 
directos. Por exemplo, cando lles instalan os ordenadores, cren que debería haber xa certos programas e ferramentas de lingua por defecto.  

Por último, unha persoa manifesta o seu pesimismo con respecto á lingua. Afirma que, aínda que se utiliza pola rúa, o uso da lingua na 
Administración é unha cousa folclórica, a pesar de que por riba de todo estea a comunicación. A Administración pouco pode facer se queda 
nese ámbito e o primeiro que hai que facer é conseguir que sexa normal o uso da lingua, sobre o que inciden moitos factores. 

Outro participante opina que os idiomas teñen futuro cando se usan para a vida habitual. O galego utilizouse cando era basicamente rural 
ou a poboación viña deste medio. Como hoxe en día o rural non é predominante e os núcleos de poder están dominados polo castelán, 
móstrase tamén pesimista ante o futuro do galego. A cidadanía pasouse ao castelán, aínda que na súa vida habitual use o galego.  

Outra persoa non cre que o galego desapareza, pero si pensa que pode quedar relegado a uns ámbitos: o da Administración, porque hai un 
esforzo, e o familiar-íntimo, porque é un costume, un hábito, pero tamén mostra o seu pesimismo. Cre que hai que facer o galego máis 
recomendable, non obrigatorio, e sacarlle a connotación política, cousa que ve difícil polo momento, pois as persoas que falan galego están 
etiquetadas politicamente. Por outro lado, afirma que moitas veces os cursos de galego só se fan polos puntos.  

O papel da Administración: 

Un participante afirma que unha parte importante na cuestión de falar galego a ten a Administración, que ata hai pouco non se preocupaba 
por este tema. Cre que o idioma é unha cousa viva e que hai que usalo e darlle moita máis publicidade da que se lle dá, por exemplo, nos 
medios de comunicación. Se non é así, vai quedar como opción persoal, de grupos minoritarios ou vinculados á Administración. 

Finalmente, outra persoa afirma que desde hai moitos anos se veu facilitando os cursos de galego aos que non coñecían esta lingua. A día 
de hoxe non hai ninguén en complexos grandes que non teña os cursos de iniciación e de perfeccionamento. Isto foi unha primeira 
ferramenta, aínda que moita xente fai os cursos polos puntos, que se valoran máis ca un doutoramento. Opina que, no ámbito dos hospitais, 
se fala moito máis galego hoxe ca hai dez ou quince anos e, polo tanto, considera que a situación mellorou. Non obstante, hai persoas que 
se senten máis cómodas falando castelán ca galego.  

 

Conclusións do panel  

As principais conclusións que se poden extraer do dito polos participantes neste panel de escoita dedicado ao uso da lingua galega na 
sanidade son as seguintes: 

• Non hai norma nin criterio ningún a respecto do uso das linguas no ámbito da sanidade e, en consecuencia, o emprego do galego 
débese a unha escolla estritamente persoal de cada traballador/a. 



 

SANIDADE 

124 

• Apréciase que o uso da mesma lingua entre o profesional e o paciente é positivo para este, ao establecerse unha relación de maior 
comunicación e confianza entre os dous interlocutores. 

• As dificultades para a extensión do uso da lingua galega no ámbito da sanidade son un reflexo da situación do galego no conxunto 
da sociedade. 

• Constátase o descoñecemento dos recursos lingüísticos existentes (correctores ortográficos e gramaticais, tradutores automáticos, 
etc.), o que impide loxicamente o seu uso. Trátase este dun campo no que moito se pode avanzar, mediante a divulgación das 
ferramentas existentes, a súa instalación nos equipos informáticos dos profesionais, a tradución de informes predeterminados ao 
galego, etc. 

• No ámbito da sanidade a cidadanía non manifesta preocupación pola lingua, polo que esta pasa a un plano secundario. 

• É relativamente habitual o cambio de lingua cara ao castelán cando o usuario da sanidade utiliza esta lingua, pero non ocorre o 
mesmo á inversa, é dicir, os pacientes galegofalantes a miúdo non reciben atención na súa lingua.  

• Son necesarios cursos de sensibilización e de galego práctico para poder aumentar o uso do galego neste ámbito. 

• Saliéntanse as dificultades engadidas que supoñen os cambios de normativa, que producen inseguridade nos falantes.  

• Segue existindo unha situación diglósica no campo da sanidade que fai que algúns pacientes utilicen o castelán nos centros de 
saúde e hospitais, a pesar de que a súa lingua materna sexa o galego. 

• Existen algunhas dificultades cos termos médicos, pois a formación dos profesionais da saúde faise en castelán e o galego 
experimentou un forte proceso de castelanización que fixo que se cambiaran denominacións galegas por outras castelás. 

• A Administración ten un papel importante no fomento do uso do galego no ámbito da sanidade. 
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8. INDICADORES LINGÜÍSTICOS PARA O ÁMBITO DA SANIDADE 

Tal e como se indicou na metodoloxía, un indicador é un elemento de medida que posibilita comprobar o grao de consecución do resultado 
previsto en cada obxectivo dunha política lingüística, motivo polo que os indicadores deben adaptarse perfectamente aos obxectivos 
correspondentes. A continuación imos realizar unha comparación dos tres índices de normalización lingüística no ámbito da sanidade. Tal e 
como se pode ver no seguinte gráfico, existen diferenzas significativas que pasamos a comentar deseguido.  
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Gráfico 76. Comparativa dos índices de 
normalización lingüística 
Base: hospitais de Galicia, centros de saúde 
e farmacias 

Fonte: Observatorio da Situación da Lingua 
Galega 
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Como se pode ver, no índice de normalización lingüística dos hospitais e dos centros de saúde obtéñense valores superiores a 50 (63,90 e 
61,08, respectivamente), mentres que o das farmacias se sitúa en 33,39. Polo tanto, partimos de dúas situacións lingüísticas ben diferentes 
dentro do ámbito sanitario: o uso do galego nos hospitais e nos centros de saúde vive na actualidade unha situación mellorable, aínda que 
positiva. Pola outra banda, o INL das farmacias reflicte, a trazos xerais, unha baixa utilización da lingua galega. 

Se realizamos unha análise comparativa factor a factor, observamos como o factor 4, documentación de uso externo, é o que presenta os 
valores máis elevados nos tres subámbitos obxecto desta análise. Destacan especialmente os valores obtidos polos hospitais e os centros 
de saúde, que superan o 86 e o 87, respectivamente, e se converten nos máis altos de todos. 

O factor que presenta un maior equilibrio no conxunto dos tres subámbitos é o 2, adecuación lingüística do persoal, que oscila entre o 58,27 
dos hospitais e o 62,26 dos centros de saúde. Ademais, cómpre salientar que é o único que acada valores superiores a 50 nos tres casos. 

No lugar oposto, pódese comprobar como o factor 6, documentación e comunicación interna, obtén nos tres casos valores inferiores a 50, o 
que denota unha escasa normalización neste factor nos tres subámbitos analizados e mostra que, xunto con outros elementos, debe ser 
obxecto de actuacións co fin de lograr unha extensión do uso do galego. 

Polo que respecta ao factor 1, imaxe e rotulación, advírtense, unha vez máis, grandes diferenzas entre os hospitais e os centros de saúde, e 
as farmacias. Cabe salientar neste punto o que ocorría no caso das farmacias, pois nunha cifra importante delas non era posible distinguir a 
lingua utilizada, feito que, sen dúbida ningunha, inflúe neste valor tan baixo (31,90).  

No caso do factor 3, criterios de uso lingüístico, existe unha diferenza entre hospitais (61,30) e centros de saúde (44,92), que indica 
claramente que son os hospitais os que en maior medida contan con regras ou normas prácticas que especifican que lingua utilizar e que 
máis valoran o galego á hora de incorporar persoal. As farmacias, unha vez máis, sitúanse moi por debaixo (18,97) e é neste factor onde 
obteñen o valor máis reducido. 

O factor 5, comunicación exterior, deixa patente, unha vez máis, a diferenza apuntada no inicio: cifras moi similares en hospitais e centros 
de saúde e moi inferior no subámbito das farmacias. 

En definitiva, destes índices despréndese que, mentres os hospitais e os centros de saúde presentan unhas características similares e viven 
unha situación positiva en canto ao uso da lingua galega, non acontece o mesmo nas oficinas de farmacia, que contan cun índice de 
normalización lingüística significativamente máis baixo. 
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9. CONCLUSIÓNS FINAIS 

As principais conclusións que se derivan da observación realizada no ámbito da sanidade son as seguintes: 

• Existen diferenzas en canto ao uso do galego nas comunicacións orais co exterior nos diversos subámbitos da sanidade, pois, 
mentres esta é a lingua maioritaria nos centros de saúde, sitúase lixeiramente por debaixo do 50% nos hospitais e redúcese ata o 
46,9% nas farmacias. Nas comunicacións escritas, en cambio, o galego conta cunha presenza minoritarias nas farmacias, con 
porcentaxes que roldan o 33% nos centros de saúde e con cifras elevadas de uso nos hospitais galegos. 

• Nos elementos de identificación corporativa externa, o galego é a lingua claramente maioritaria nos centros de saúde e nos 
hospitais, mentres que nas farmacias goza dun uso reducido. Esta mesma situación reprodúcese na rotulación dos diversos 
establecementos observados. A lingua galega chega a ser o idioma empregado en exclusiva na publicidade dos hospitais. Polo 
tanto, constátase unha clara diferenza entre o uso do galego nas organizacións públicas (hospitais e centros de saúde) e as 
privadas (farmacias). 

• Polo que respecta á documentación interna, os hospitais empregan o galego maioritariamente nas circulares e notas internas e nos 
formularios, a diferenza das farmacias, nas que o castelán é a lingua predominante. Nos centros de saúde é maioritario o galego 
nos formularios, pero non así nas notas internas. Nos materiais dos cursos o galego tamén goza de boa saúde nos centros de 
atención primaria e nos hospitais. 

• O persoal que desempeña a súa actividade nos tres subámbitos analizados utiliza maioritariamente o castelán, tal e como se 
desprende da enquisa realizada. 

• Nas farmacias e nos centros de saúde apenas existen normas ou criterios que especifican que lingua utilizar. Tan só nos hospitais 
se obteñen porcentaxes que chegan ao 44,8% no caso das comunicacións escritas ou ao 31% cando o interlocutor/a demanda un 
cambio de lingua. 
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• En todos os hospitais valórase a lingua galega na incorporación de persoal, cousa que só acontece no 13% dos centros de saúde e 
no 11,9% das farmacias. Así mesmo, obsérvanse diferenzas tamén na posta a disposición do persoal de ferramentas lingüísticas, 
que obtén unha porcentaxe do 86,2% nos centros hospitalarios galegos, fronte a un 14,6% nos centros de saúde e un 12% nas 
farmacias. Nos tres subámbitos é reducida a porcentaxe dos que contan con algunha persoa dedicada a actividades de 
normalización lingüística, así como no que respecta ao incentivo da formación en lingua galega. 

• Entre as actividades consideradas máis necesarias para promover o uso do galego destacan as ferramentas lingüísticas e a 
motivación. 

• Polo que respecta á utilidade dos recursos lingüísticos, practicamente todos alcanzan cifras moi elevadas nos hospitais; nos centros 
de saúde salientan os programas informáticos, os correctores ortográficos e os tradutores automáticos; e nas farmacias rexístranse 
porcentaxes que apenas superan o 15% no caso dos dicionarios e dos cursos de galego. En canto á utilización, destacan nos 
hospitais os servizos lingüísticos, aínda que practicamente todas as opcións obteñen porcentaxes elevadas; nos centros de saúde 
predominan os modelos de documentos en galego e a terminoloxía específica, e nas farmacias as cifras máis altas 
correspóndenlles aos dicionarios, á terminoloxía específica do ámbito e aos modelos de documentos. 

• Con relación ao uso de recursos lingüísticos da Xunta de Galicia, os hospitais amosan unha porcentaxe do 72,4%, mentres que no 
caso dos centros de saúde esta queda no 10,9% e nas farmacias nun reducido 1,7%. Constátase que nos casos en que estes non 
se utilizan existe un gran descoñecemento. 

• Con respecto á evolución do galego nos últimos cinco anos, na maior parte das farmacias e nos centros de saúde considérase que 
este segue igual, mentres que nos hospitais a resposta maioritaria foi que aumentou o seu uso. En ningún dos tres subámbitos se 
considera que existan perspectivas de aumento do galego.  

• No ámbito da sanidade non se cre que o galego teña desvantaxes. Non obstante, os centros de saúde son o subámbito en que en 
maior porcentaxe valoran as vantaxes, seguido das farmacias e dos hospitais. 

• En xeral, os traballadores/as do ámbito da sanidade de Galicia contan cos coñecementos axeitados de galego en función do seu 
perfil lingüístico. Da enquisa tamén se desprende que constitúen unha minoría os que fixeron formación en lingua galega durante o 
último ano. 

• O uso de linguas estranxeiras está bastante estendido nos hospitais e nas farmacias, pero non así nos centros de saúde. As linguas 
máis utilizadas son o inglés, cunha porcentaxe elevada nos tres subámbitos, seguida do portugués e do francés a partes iguais nos 
hospitais, e do francés nas farmacias e nos centros de saúde. 

• Os índices de normalización lingüística deste ámbito sitúanse nos hospitais en 63,90 e en 61,08 nos centros de saúde. No 
subámbito das farmacias, en cambio, obtense un valor inferior a 50: 33,39. 
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11. ANEXOS 

Anexo I: enquisa do uso da lingua galega nos hospitais e os centros de saúde 
 

Aclaración para o enquisado/a: as preguntas que lle faremos a continuación refírense ao hospital/centro de saúde en global. Pedímoslle 
unicamente o valor da porcentaxe en galego. Entenderase que o resto é en castelán. Se non usan o galego en ningún caso, a porcentaxe 
de uso do galego sería 0%. No caso de que algunha pregunta non sexa aplicable ao seu hospital ou centro de saúde pode indicar “Non 
procede”. Tamén pode responder “Non sabe/non contesta”. 

 

C1. Aproximadamente, ¿cantas persoas traballan no hospital/centro de saúde? 

 

N.º de persoas que traballan no hospital / centro de saúde (aproximado):  

 

Comunicacións exteriores 
 

C2. No seu hospital/centro de saúde, ¿en que porcentaxe usan o galego nas seguintes comunicacións exteriores? 
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Comunicacións orais e escritas co exterior 
% de uso 

galego     
Np    NsNc 

Na atención directa presencial e telefónica ao público, etc.?            

Nas conversacións máis habituais co público en xeral e provedores?           

Nos escritos aos pacientes, provedores, usuarios, empresas e institucións de 
Galicia? 

          

Na atención por correo electrónico, mensaxería, etc.?           

Publicacións periódicas e non periódicas do centro?           

 Galego Castelán Nas dúas Np    NsNc 

En que lingua está o contestador automático do 
centro?             

 

Imaxe, rotulación e documentación de uso externo  

 

C3. No seu hospital/centro de saúde, ¿en que porcentaxe usan o galego nas seguintes cuestións de imaxe, rotulación e documentación de 
uso externo? 
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Elementos de identificación corporativa para o exterior 
% de 
uso 

galego    
Np    NsNc 

Nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, encabezados e 
pés de páxina dos correos electrónicos, circulares...? 

          

Nos documentos de maior difusión externa das actividades e servizos 
do seu hospital/centro de saúde: trípticos, follas informativas, anuncios...? 

          

Na publicidade do seu hospital/centro de saúde           

 Galego Castelán Nas dúas Np     NsNc     G=C1 

 Na páxina web do seu hospital/centro de saúde             

 Nos rótulos principais e rótulos interiores do 
hospital/centro de saúde 

                     G=C. 

       

No nome do seu hospital/centro de saúde no 
papel de carta. 

                      G=C 

       

 

C4. ¿Que medios usa habitualmente para dar información ou facer publicidade?2 

 

 

                                                      

1 Enquisador/a: dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que os rótulos en galego e castelán son iguais e non se diferencian. 
2 Enquisador/a: resposta múltiple. 



135 
Situación da lingua galega na sociedade 

 

TV 

2 Si. 

1 Non 

Prensa   

2 Si. 

1 Non 

Radio 

2 Si. 

1 Non 

Trípticos e folletos 

2 Si. 

1 Non                       

Internet 

2 Si. 

1 Non    

Non usan 

2 Si. 

1 Non 

Documentación interna 
 

C5. No seu hospital/centro de saúde ¿En que porcentaxe usan o galego na seguinte documentación interna? 

 

Documentacións internas 
% uso  

galego    Np    NsNc 

Nas circulares internas, notas escritas internas, actas e ordes do día das 
reunións? 

          

Nos formularios, impresos e memoria anual?           

No programa de tratamento de textos ou na aplicación informática máis 
usual que emprega no seu centro? 

          

Nos materiais de cursos de formación internos para o persoal (excluíndo 
os cursos de idiomas)? 

          

 

Comunicacións orais internas 
 

C6. No seu centro, ¿en que porcentaxe usan o galego nas comunicacións orais internas? 



 

SANIDADE 

136 

 

Grupos 
% uso 

galego    Np    NsNc 

Os directivos do hospital/centro de saúde.           

O persoal facultativo (médicos, MIR...)           

O persoal sanitario non facultativo (ATS, DUE, matronas...)           

O persoal administrativo e de xestión           

Os conserxes, vixilantes, persoal de empresas concertadas, de 
mantemento, operarios, subalternos 

          

Nas reunións internas            

Nos contactos exteriores do equipo directivo (con medios de 
comunicación, clientes, provedores, etc.)? 

          

 

Normas e criterios de uso lingüístico 
 

C7. A)¿Sen considerar os criterios individuais de cada persoa, no seu hospital/centro de saúde teñen e están aplicando criterios, regras ou 
normas prácticas que especifican que lingua usar .... B) (nas afirmativas) Se ten e aplica, ¿cal é esa norma ou criterio?.  
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Comunicacións B) (Se ten e aplica) Cal é a norma 

7.1.A Na atención oral ao público?  

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.1.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Na lingua do receptor/interlocutor 

7.2.A. Nas comunicacións escritas? 

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.2.B. ¿Cal é a normal? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Por defecto en ambas 

 4 Na lingua do receptor  

7.3.A. Cando o interlocutor pide un cambio de lingua respecto 
á lingua coa que se lle atendeu inicialmente? 

 2 Si.  (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.3.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Cámbiase de lingua 

 2 Séguese na inicial 

7.4.A. Na calidade lingüística das publicacións ou 
comunicacións?3 

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

7.4.B. ¿Cal é a norma? 

 1 En todos os textos 

 2 Nalgúns textos 

                                                      
3 Nota enquisador/a: se teñen criterios de calidade para a redacción de publicacións ou comunicacións. 
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 NsNc 

 

C8. A) No seu hospital/centro de saúde, ¿o coñecemento do galego é un criterio a ter en conta na selección do persoal que se contrata 
directamente?. B) (nas afirmativas) Se se considera¿é un requisito imprescindible ou un mérito a valorar?.  

 

A) ¿Hai criterio na incorporación de persoal? B) Requisito / Mérito 

8.A) No seu hospital/centro de saúde, ¿o coñecemento do galego é un criterio a 
ter en conta na selección do persoal que se contrata directamente? 

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

 Np. (Non procede, Non contrata) 

8.B) ¿É un requisito imprescindible ou 
valórase como mérito?  

 1 Requisito imprescindible 

 2 Valórase como mérito 

 

C9. A) ¿O seu hospital/centro de saúde da algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos 
axeitados de galego (independentemente de quen organice ou imparta a formación)?. B) (nas afirmativas) Se existe, ¿que criterio 
segue o hospital/centro de saúde para incentivar ou apoiar esa formación?.  

 

A) ¿Hai incentivo á formación en galego ? B) Criterios para incentivar (Resposta Múltiple) 

9.A) ¿O seu hospital/centro de saúde da algún incentivo ou apoio 
á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos 
axeitados de galego (independentemente de quen organice ou 
imparta a formación)? 

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

9.B) Se existe, ¿que criterio segue o seu hospital/centro 
de saúde para incentivar ou apoiar esa formación? 

 1 Financia todo ou parte 

 2 Permite facelo en horario laboral 

 3 Ten carácter obrigatorio 
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 NsNc  Non sabe/non contesta  

 

C10. ¿Sen considerar as accións individuais de cada persoa, o seu hospital/centro de saúde puxo a disposición do persoal algunha 
ferramenta de apoio lingüístico en galego como dicionarios, correctores, tradutores, etc.? 

 

 Si 2  Non 1  NsNc    

 

C11. ¿O seu hospital/centro de saúde ten algunha persoa que desenvolve actividades de normalización lingüística?  

 

 Si 2  Non 1  NsNc    

 

Opinións 
 

C12. No seu centro, ¿que actividades serían máis necesarias para promover o uso do galego?.  

 

Aclaración para o/a entrevistado/a: pode seleccionar varias actividades 

 

Actividades axeitadas para promocionar o uso do galego Si (2)   Non (1)   NsNc 

Sensibilizar á dirección do hospital/centro de saúde                

Motivar e apoiar ao persoal                 



 

SANIDADE 

140 

Dar formación                

Empregar ferramentas lingüísticas de axuda                

Apoiarse con servizos lingüísticos puntuais                

Establecer normas claras                 

Establecer un plan coas accións de apoio e executalo                

 

C13. No seu hospital/centro de saúde, ¿que necesidades ten o persoal nas destrezas do uso do galego?  

 

Necesidades Si (2)   Non (1)   NsNc 

Escribir                

Ler                

Falar                

Entender                

 

C14. A) Para o seu hospital/centro de saúde, independentemente de que xa se use ou non, ¿Son de utilidade ... B) (nas afirmativas) 
¿Actualmente úsanos? 

 

A) Utilidade  B) Úsanse Recursos 

Si (2)  Non (1) NsNc  Si (2)  Non (1) NsNc 
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14.1.A. Os correctores ortográficos ?                              

14.2.A. Os tradutores automáticos?                              

14.3.A. Os dicionarios?                              

14.4.A. Terminoloxía en galego específica do seu ámbito?                              

14.5.A. Os programas informáticos en galego?                              

14.6.A. Os modelos de documentos en galego ?                              

14.7.A. Os cursos de galego?                              

14.8.A. Os servizos lingüísticos (tradución, revisión, 
consultas, etc.)? 

                             

14.9.A. Outras (especificar): ______________                              

 

C15. Actualmente, respecto a fai 5 anos, ¿cre que o uso do galego no seu hospital/centro de saúde aumentou (1) aumentou moito (2), 
diminuíu (3), diminuíu moito (4), ou segue igual (5) ..?  ¿Por que o cre? 

 

A) Aumentou / Diminuíu  

1   2 3 4     5 NsNc B) ¿Por que? 

     > 

> 

> 
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C16. Para o seu hospital/centro de saúde, ¿Cre que o galego ten vantaxes? (Se ten vantaxes) ¿Cales son?  

 

A) Vantaxes? 

Si (2)   Non (1) NsNc 

B) (Se ten vantaxes) ¿Cales son? 

                 > 

> 

 

C17. Para o seu hospital/centro de saúde ¿Cre que o galego ten desvantaxes? (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

 

A) Desvantaxes? 

Si (2)  Non (1)   NsNc 

B) (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

                 > 

> 

 

C18. ¿Cre que no seu hospital/centro de saúde  teñen a intención de aumentar o uso do galego?  ¿Por que motivos? 

 

 A) Aumentar? 

 Si (2)  Non (1)   NsNc

B) (Se ten intención de aumentar) ¿Por que motivos? 

Nos próximos 12 meses                    > 
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Antes de 5 anos                    > 

  > 

 

C19. Na actualidade, no seu hospital/centro de saúde ...  

 

¿Usan algún recurso ou axuda lingüística da Xunta de Galicia ?  Si (2)      Non (1)     NsNc  

(Se non o usan) ¿Coñecen os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles?  

 Si (2)       Non (1)    NsNc  

 

¿No seu hospital/centro de 
saúde o galego úsase.....? 

 1  Nada 2  Pouco 3  Normal 4  Bastante 5  Moito 

Datos do hospital/centro de saúde 
 

C20. ¿No hospital/centro de saúde, que porcentaxe ...... 

 

   

 % Np  NsNc 

Dos seus clientes e usuarios están en Galicia?        

Dos seus provedores están en Galicia?        
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Adecuación lingüística do persoal 
 

C21. A.) ¿Aproximadamente no seu hospital/centro de saúde, cantas persoas hai (en número ou en % sobre o total) en cada un dos 
seguintes perfís, clasificados en función do uso oral ou escrito dos idiomas? 

 

A) Persoas existentes  
Posto de traballo 

 N.º    ou    %  

Vixilantes, conserxes, etc. Persoal cuxa actividade sexa dar informacións de 
primeiro contacto. Persoal que non ten que escribir. (3) 

  Np 

 

NsNc 

Telefonista, recepcionista. Persoal cuxa actividade principal sexa de atención ao 
público:. No seu traballo da informacións orais de atención básica e non precisa escribir 
habitualmente.  (2) 

  Np 

 

NsNc 

Operarios, persoal de mantemento e servizos. Persoal cuxa actividade principal 
non implica ter contacto co exterior, nin oral nin escrito. (5) 

  Np 

 

NsNc 

Persoal cuxa actividade sexa principalmente administrativa. No seu traballo 
escribe textos breves ou de extensión media. (4) 

  Np 

 

NsNc 

Persoal sanitario non facultativo (ATS, DUE, ...) No seu traballo escribe textos   Np 
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breves ou de extensión media. (4)  

NsNc 

Directivos do centro e persoal facultativo. (1) Para o seu traballo debe 
habitualmente falar e escribir de forma correcta e fluída. 

  Np 

 

NsNc 

Nº total de empregados ou 100%  100
%   

 

C.21. B) ¿Cantas persoas cre que teñen coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolven (en n.º ou % do total do persoal 
de cada grupo)?4 C) No último ano, no seu hospital/centro de saúde, ¿fixeron algunha formación de galego promovida polo hospital/centro 
de saúde ou a Xunta de Galicia? 

 

B) Persoas con 
coñecementos axeitados C) Formación  

Posto de traballo 

N.º      ou     %  

Vixilantes, conserxes, etc. Persoal cuxa actividade sexa dar informacións de 
primeiro contacto. Persoal que non ten que escribir. (3) 

  Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Telefonista, recepcionista. Persoal cuxa actividade principal sexa de 
atención ao público:. No seu traballo da informacións orais de atención básica e 
non precisa escribir habitualmente.  (2) 

  Si (2) 

Non (1) 

                                                      
4 Nota enquisador/a: só facer esta pregunta para os grupos con persoas que foron contestadas na pregunta anterior. Recordarlle ao entrevistado o número de persoas que 
indicou na pregunta anterior. 
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NsNc 

Operarios, persoal de mantemento e servizos. Persoal cuxa actividade 
principal non implica ter contacto co exterior, nin oral nin escrito. (5) 

  Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Persoal cuxa actividade sexa principalmente administrativa. No seu 
traballo escribe textos breves ou de extensión media. (4) 

  Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Persoal sanitario non facultativo (ATS, DUE, ...) No seu traballo escribe 
textos breves ou de extensión media. (4) 

  Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Directivos do centro e persoal facultativo. (1) Para o seu traballo debe 
habitualmente falar e escribir de forma correcta e fluída. 

  Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

N. total de empregados ou 100% 100%   

 

Uso de linguas estranxeiras 
C22. No seu hospital/centro de saúde, o persoal usa habitualmente –falan, len, escriben, escoitan– outras linguas estranxeiras diferentes 

ao galego ou ao castelán? 

 

 Si  (2) Non (1) (FINAL) 
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C23. (Se usa outras linguas) ¿Que outras linguas usan?  

 Inglés  

Si (2) 

Non (1) 

  Portugués 

Si (2) 

Non (1) 

 Francés 

Si (2) 

Non (1) 

 Outra 

Si (2) 

Non (1) 

 

 

C24. ¿Que porcentaxe representa respecto do uso do conxunto de todas as linguas no hospital/centro de saúde (galego, castelán, e 
linguas estranxeiras)?  

 

          % de uso  

 

C25. ¿Cal é o seu cargo?  

 

          

 

C26. Observacións (comentarios do enquisador/a) 

 

          

 

Anexo II: enquisa do uso da lingua galega nas farmacias 
 

Aclaración para o enquisado/a: as preguntas que lle faremos a continuación refírense á farmacia á que chamamos en global. Pedímoslle 
unicamente o valor da porcentaxe en galego. Entenderase que o resto é en castelán. Se non usan o galego en ningún caso, a porcentaxe 
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de uso do galego sería 0%. No caso de que algunha pregunta non sexa aplicable á súa farmacia pode indicar “Non procede”. Tamén pode 
responder “Non sabe/non contesta”. 

C1. Aproximadamente,  ¿cantas persoas traballan na farmacia? 

 

N.º de persoas que traballan na farmacia (aproximado):  

 

Comunicacións exteriores  
 

C2. Na súa farmacia, ¿en que porcentaxe usan o galego nas seguintes comunicacións exteriores? 

 

Comunicacións orais e escritas co exterior 
% de uso 

galego     
Np    NsNc 

Na atención directa presencial e telefónica ao público, etc.?            

Nas conversacións máis habituais co público en xeral e cos provedores?           

Nos escritos aos pacientes, provedores, usuarios, empresas e institucións de 
Galicia? 

          

Na atención por correo electrónico, mensaxería, etc.?           

Publicacións periódicas e non periódicas da farmacia?           

 Galego Castelán Nas dúas Np    NsNc 
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En que lingua está o contestador automático da 
farmacia?             

Imaxe, rotulación e documentación de uso externo 
 

C3. Na súa farmacia, ¿en que porcentaxe usan o galego nas seguintes cuestións de imaxe, rotulación e documentación de uso externo? 

 

% de 
uso  

Elementos de identificación corporativa para o exterior 

galego    Np    NsNc 

Nos modelos de fax, papel de carta, tarxetas de visita, encabezados e 
pés de páxina dos correos electrónicos, circulares, ...? 

          

Nos documentos de maior difusión externa das actividades e  servizos 
da farmacia: trípticos, follas informativas, anuncios,  ...? 

          

Na publicidade da súa farmacia           

 Galego Castelán Nas dúas Np     NsNc     G=C5 

 Na páxina web da súa farmacia             

 Nos rótulos principais e rótulos interiores da                      G=C. 

                                                      
5 Enquisador/a: Dar a posibilidade de que o entrevistado/a poida escoller a opción de que os rótulos en galego e castelán son 
iguais e non se diferencian 
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farmacia        

No nome da súa farmacia no papel de carta.                       G=C 

C4. ¿Que medios usa habitualmente para dar información ou facer publicidade?6 

 

TV 

2 Si. 

1 Non 

Prensa   

2 Si. 

1 Non 

Radio 

2 Si. 

1 Non 

Trípticos e folletos 

2 Si. 

1 Non                       

Internet 

2 Si. 

1 Non    

Non usan 

2 Si. 

1 Non 

 

Documentación interna 
 

C5. Na súa farmacia, ¿en que porcentaxe usan o galego na seguinte documentación interna? 

 

Documentacións internas 
% uso  

galego    Np    NsNc 

Nas circulares internas, notas escritas internas, actas e ordes do día das 
reunións? 

          

Nos formularios, impresos e memoria anual?           

No programa de tratamento de textos ou na aplicación informática máis           

                                                      
6 Enquisador/a: Resposta múltiple 
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usual que emprega na súa farmacia? 

Nos materiais de cursos de formación internos para o persoal da 
farmacia? 

          

Comunicacións orais internas 
 

C6. Na súa farmacia, ¿en que porcentaxe usan o galego nas comunicacións orais internas? 

 

Grupos 
% uso 

galego    Np    NsNc 

Os propietarios/as e o persoal licenciado en farmacia           

O persoal de atención ao público non licenciado en farmacia           

Operarios e subalternos: conserxes, vixilantes, persoal de mantemento,           

Nas reunións internas            

Nos contactos exteriores do propietarios (con provedores, médicos, 
medios de comunicación,,etc.)? 

          

Normas e criterios de uso lingüístico  
 

C7. A)¿Sen considerar os criterios individuais de cada persoa, na súa farmacia teñen e están aplicando criterios, regras ou normas 
prácticas que especifican que lingua usar... B) (nas afirmativas) Se ten e aplica, ¿cal é esa norma ou criterio?.  
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Comunicacións B) (Se ten e aplica) Cal é a norma 

7.1.A Na atención oral ao público?  

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.1.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Na lingua do receptor/interlocutor 

7.2.A. Nas comunicacións escritas? 

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.2.B. ¿Cal é a normal? 

 1 Por defecto en galego 

 2 Por defecto en castelán 

 3 Por defecto en ambas 

 4 Na lingua do receptor  

7.3.A. Cando o interlocutor pide un 
cambio de lingua respecto á lingua 
coa que se lle atendeu inicialmente? 

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

7.3.B. ¿Cal é a norma? 

 1 Cámbiase de lingua 

 2 Séguese na inicial 

7.4.A. Na calidade lingüística das 
publicacións ou comunicacións?7 

7.4.B. ¿Cal é a norma? 

                                                      
7 Nota enquisador/a: se teñen criterios de calidade para a redacción de publicacións ou comunicacións. 
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 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

 1 En todos os textos 

 2 Nalgúns textos 

C8. A) Na farmacia, ¿o coñecemento do galego é un criterio a ter en conta na selección do persoal que se contrata directamente?. B) (nas 
afirmativas) Se se considera, ¿é un requisito imprescindible ou un mérito a valorar?.  

 

A) ¿Hai criterio na incorporación de persoal? B) Requisito / Mérito 

8.A) Na farmacia, ¿o coñecemento do galego é un 
criterio a ter en conta na selección do persoal que se 
contrata directamente? 

 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 Ns/Nc 

 Np. (Non procede, Non contrata) 

8.B)¿É un requisito imprescindible ou 
valórase como mérito?  

 

 1 Requisito imprescindible 

 2 Valórase como mérito 

 

C9. A) ¿A farmacia da algún incentivo ou apoio á formación en lingua galega para o persoal sen coñecementos axeitados de galego 
(independentemente de quen organice ou imparta a formación)?. B) (nas afirmativas) Se existe, ¿que criterio segue a farmacia para 
incentivar ou apoiar esa formación?.  

 

A) ¿Hai incentivo á formación en galego ? B) Criterios para incentivar (Resposta Múltiple) 

9.A) ¿A farmacia da algún incentivo ou apoio 
á formación en lingua galega para o persoal 
sen coñecementos axeitados de galego 
(independentemente de quen organice ou 
imparta a formación)? 

9.B) Se existe, ¿que criterio segue a farmacia para 
incentivar ou apoiar esa formación? 

 1 Financia todo ou parte 

 2 Permite facelo en horario laboral 
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 2 Si. (Ir a B ) 

 1 Non 

 NsNc 

 3 Ten carácter obrigatorio 

 Non sabe/non contesta  

 

C10. ¿Sen considerar as accións individuais de cada persoa, a farmacia puxo a disposición do persoal algunha ferramenta de apoio 
lingüístico en galego como dicionarios, correctores, tradutores, etc.? 

 

 Si 2  Non 1  NsNc    

 

C11. ¿A farmacia ten algunha persoa que desenvolve actividades de normalización lingüística?  

   

 Si 2  Non 1  NsNc    

Opinións   
 

C12. Na súa farmacia, ¿que actividades serían máis necesarias para promover o uso do galego?.  

 

Aclaración para o/a entrevistado/a: pode seleccionar varias actividades 

 

Actividades axeitadas para promocionar o uso do galego Si (2)   Non (1)   NsNc 

Sensibilizar aos propietarios/as                
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Motivar e apoiar ao persoal                 

Dar formación                

Empregar ferramentas lingüísticas de axuda                

Apoiarse con servizos lingüísticos puntuais              

Establecer normas claras                 

Establecer un plan coas accións de apoio e executalo                

 

C13. Na súa farmacia, ¿que necesidades ten o persoal nas destrezas do uso do galego?  

 

Necesidades Si (2)   Non (1)   NsNc 

Escribir                

Ler                

Falar                

Entender                

 

C14. A) Para a súa farmacia, independentemente de que xa se use ou non, ¿Son de utilidade  ...... B) (nas afirmativas)  ¿Actualmente 
úsanos? 

 

Recursos A)  Utilidade  B) Úsanse 
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Si (2)  Non (1) NsNc  Si (2)  Non (1) NsNc 

14.1.A. Os correctores ortográficos ?                              

14.2.A. Os tradutores automáticos?                              

14.3.A. Os dicionarios?                              

14.4.A. Terminoloxía en galego específica do seu ámbito?                              

14.5.A. Os programas informáticos en galego?                              

14.6.A. Os modelos de documentos en galego ?                              

14.7.A. Os cursos de galego?                              

14.8.A. Os servizos lingüísticos (tradución, revisión, 
consultas, etc.)? 

                             

14.9.A. Outras (especificar): ______________                              

 

C15. Actualmente, respecto a fai 5 anos, ¿cre que o uso do galego na súa farmacia aumentou (1) aumentou moito (2), diminuíu (3), 
diminuíu moito (4), ou segue igual (5) ..?  ¿Por que o cre? 

 

A) Aumentou / Diminuíu 

1   2 3 4     5 NsNc 

B) ¿Por que? 

      > 

> 
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> 

 

C16. Para a súa farmacia, ¿Cre que o galego ten vantaxes?  (Se ten vantaxes) ¿Cales son?  

 

A) Vantaxes? 

Si (2)   Non (1) NsNc 

B) (Se ten vantaxes) ¿Cales son? 

                 > 

> 

 

C17. Para a súa farmacia ¿Cre que o galego ten desvantaxes? (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

 

A) Desvantaxes?  

Si (2)  Non (1)   NsNc B) (Se ten desvantaxes) ¿Cales son? 

                 > 

> 

 

C18. ¿Cre que na súa farmacia  teñen a intención de aumentar o uso do galego?  ¿Por que motivos? 

 

 A) Aumentar? 

 Si (2)  Non (1)   NsNc 

B) (Se ten intención de aumentar) ¿Por que 
motivos? 
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Nos próximos 12 meses                    > 

Antes de 5 anos                    > 

 

C19. Na actualidade, na súa farmacia...  

 

¿Usan algún recurso ou axuda lingüística da Xunta de Galicia ?  Si (2)      Non (1)     NsNc  

(Se non o usan) ¿Coñecen os recursos e axudas lingüísticas 
dispoñibles?  

 Si (2)       Non (1)     NsNc  

 

¿Na súa farmacia o galego úsase.....?  1  Nada 2  Pouco 3  Normal 4  Bastante 5  Moito 

Datos da farmacia 
 

C20. ¿Na farmacia, que porcentaxe... 

 

 % Np  NsNc 

Dos seus clientes e usuarios están en Galicia?        

Dos seus provedores están en Galicia?        
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Adecuación lingüística do persoal 
 

C21. A.) ¿Aproximadamente na súa farmacia, cantas persoas hai (en número ou en % sobre o total) en cada un dos seguintes perfís, 
clasificados en función do uso oral ou escrito dos idiomas? 

 

A) Persoas

existentes 

 

Posto de taballo 
 N.º    ou    

% 
 

Persoal cuxa actividade principal sexa de atención 
ao público (que non sexa licenciado/a) No seu 
traballo escribe textos breves ou de extensión 
media. (4) 

  Np 

 

NsNc 

Persoal cuxa actividade principal non implica ter 
contacto co exterior, nin oral nin escrito. 
Exemplo: persoal de mantemento, etc.  (5) 

  Np 

 

NsNc 

Propietarios/as e licenciados en farmacia (1) 
Para o seu traballo debe habitualmente falar e 
escribir de forma correcta e fluída. 

  Np 

 

NsNc 

N.º total de empregados ou 100%  100
%   
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C.21. B) ¿Cantas persoas cre que teñen coñecementos axeitados de galego para o posto que desenvolven (en n.º ou % do total do persoal 
de cada grupo)?8 C) No último ano, na farmacia, ¿fixeron algunha formación de galego promovida pola farmacia ou pola Asociación ou 
Colexio profesional ao que pertencen? 

 

 B) Persoas 
con 

coñecementos 
axeitados 

C) Formación  
Posto de taballo 

 N.º      ou     %  

Persoal cuxa actividade principal sexa de atención 
ao público (que non sexa licenciado/a) No seu 
traballo escribe textos breves ou de extensión 
media. (4) 

   Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Persoal cuxa actividade principal non implica ter 
contacto co exterior, nin oral nin escrito. 
Exemplo: persoal de mantemento, etc. (5) 

   Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

Propietarios/as e licenciados en farmacia (1) 
Para o seu traballo debe habitualmente falar e 
escribir de forma correcta e fluída. 

   Si (2) 

Non (1) 

NsNc 

N.º total de empregados ou 100%  100%   

 

                                                      
8 Nota enquisador/a: só facer esta pregunta para os grupos con persoas que foron contestadas na pregunta anterior. Recordarlle ao entrevistado o número de persoas que 
indicou na pregunta anterior. 
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Uso de linguas extranxeiras 
 

C22. Na farmacia, o persoal usa habitualmente –falan, len, escriben, escoitan– outras linguas estranxeiras diferentes ao galego ou ao 
castelán? 

 

 Si  (2)  Non (1) (FINAL) 

 

C23. (Se usa outras linguas) ¿Que outras linguas usan?  

 

 Inglés  

Si (2) 

Non (1) 

 Portugués 

Si (2) 

Non (1) 

 Francés 

Si (2) 

Non (1) 

 Outra 

Si (2) 

Non (1) 

 

 

C24. ¿Que porcentaxe representa respecto do uso do conxunto de todas as linguas na farmacia (galego, castelán, e linguas 
estranxeiras)?  

 

          % de uso  

 

C25. ¿Cal é o seu posto?  
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C26. Observacións (comentarios do enquisador/a) 

 

          



 

 



 

 

 


