
 
SERVIZO DE 

NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 

Coa finalidade de mellorar a organización dos cursos de lingua galega desde o Servizo 
de Normalización Lingüística do Concello de Narón pregámoslle que responda o 
seguinte cuestionario: 

 
Indique o que corresponda:  

 Idade: 
 Sexo: 
 Profesión: 
 Lugar de nacemento: 
 Lugar de residencia: 
 Lingua materna: 
 Lingua habitual:   

 

1.- O seu coñecemento de lingua galega é equivalente a  un… 

Celga 1           Celga 2            Celga 3           Celga 4        Celga 5  

 

2.- Con que finalidade realizou este curso? 

 

 

3.- Está satisfeito/a coa aprendizaxe obtida neste curso? 

Pouco                                        Regular                                       Moito             

 

4.- Considera que este curso cumpriu cos obxectivos propostos? 

Pouco                                        Regular                                        Moito             

 

5.-Traballáronse os contidos propostos no programa?  

Pouco                                        Regular                                       Moito             

 

6.- Considera que este curso o/a axudou a mellorar a súa competencia lingüística e 
comunicativa en lingua galega? 

Pouco                                        Regular                                       Moito             

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación do curso  Lingua Galega de Calidade  
(Plan de formación  2012) 



 

7.- Faga unha avaliación do/da  profesor/a nos seguintes aspectos: 

 a.- Formación para o ensino da Lingua Galega    

  Pouco                                        Regular                                       Moito             

 b.- Claridade na exposición dos temas programados 

  Pouco                                        Regular                                       Moito             

 c.- Organización do curso  

  Pouco                                        Regular                                       Moito             

 d.-  Resolución de dúbidas do alumnado 

  Pouco                                        Regular                                       Moito             

             e.-    Material suficiente e claro   

  Pouco                                        Regular                                       Moito    

             f.-    Clases dinámicas e amenas 

  Pouco                                        Regular                                       Moito                                      

                                       

8.- Sinale o que opina sobre a lingua galega: 

a. Considera que a lingua galega é apta e útil para desenvolverse na súa vida   
cotiá?   

  Pouco                                        Regular                                       Moito             

b. Considera que a lingua galega é apta e útil para desenvolverse no ámbito 
laboral?   
 Pouco                                        Regular                                       Moito      
 

c. Considera que as súas actitudes cara a lingua galega antes do inicio do curso 
eran….? 
 Boas                                        Regulares                                       Malas     
 

d. Este curso modificou nalgún grao as súas actitudes cara a lingua galega? 

  Pouco                                        Regular                                       Moito              

e. Se estas actitudes variaron, cambiaron para mellor ou para peor? 

  Para mellor                                   Para peor                                                  

 

9.- Dentro dos contidos tratados no curso, cales lle resultaron de máis interese ou 
utilidade e que cre que sería necesario ampliar? 

 

10.- Que contido non tratado no curso botou en falta e cre que sería útil e necesario 
para mellorar a súa competencia lingüística e comunicativa? 

 

11.- Faga as observacións que considere oportunas sobre o curso e, se procede, 
achegue solucións para tratar de mellorar futuras accións formativas. 
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FORMACIÓN EN LINGUA GALEGA NO CONCELLO DE NARÓN 
Coa finalidade de mellorar a organización dos cursos de lingua galega desde o Servizo de 
Normalización Lingüística do Concello de Narón agradeceriámoslle que cubrise este formulario: 
 
Sinale os cursos de lingua galega que considera que lle serían útiles ou lle poderían interesar: 

  Lingua galega de calidade 

  Linguaxe administrativa galega 

  Lingua galega nivel básico para inmigrantes 

  Lingua galega no comercio 

  Lingua galega na hostalaría 

  Linguaxe non sexista 

  Fraseoloxía galega 

  Patrimonio cultural da lingua galega (refráns, cantos de berce, adiviñas,…)       

  Actualización da normativa da lingua galega (cambios de 2003) 

  Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral (como enfrontarse a      
      unha entrevista de traballo en lingua galega,…) 

  Coñecer e empregar recursos  de lingua galega (dicionarios, tradutores, xogos,…) 
       

Se está interesado/a noutro(s) curso(s) diferente(s) aos citados, pode cubrir o seguinte formulario: 

Nome do curso: 

Obxectivos que busca acadar: 

Contidos que quere que se traten: 

Duración e horario: 

Nivel: básico – medio -  superior 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Se quere coñecer as accións formativas en lingua galega organizadas desde o Servizo de Normalización 
Lingüística pode poñerse en contacto co servizo  a través do teléfono 981337700 ext.1516, do correo 
electrónico a.pita@naron.es ou ben na 5ª planta da Casa Consistorial na Praza de Galicia, s/n, 15570, Narón 

 


