
 

 

 

 

 

 

O noso centro, alumnado e profesorado, está a colaborar nun proxecto no que participan numerosos 

centros a nivel Galicia de recollida de léxico tradicional, dentro do programa Lingua, patrimonio e 

coñecemento tradicional. 

A finalidade deste programa é promover nos alumnos e alumnas o interese sobre o léxico tradicional, 

sobre o galego e de xeito xeral sobre a cultura local e tradicional. O elemento que se emprega como 

motivo son as formas léxicas asociadas a cinco ámbitos da cultura tradicional: os xogos, o viño e a 

vendima, a elaboración e tipos de pan, a mata do porco e as actividades pesqueiras.  

O labor que se propón dentro do programa supón a recollida de información ligada con estes campos 

léxicos, o tratamento e aproveitamento desta información e a divulgación dos resultados por medio 

dunha páxina web similar a algunhas outras existentes, como o Tesouro do léxico patrimonial galego 

e portugués, Usemos as nosas palabras e Verba Alpina. 
 

Informantes: as persoas que participan respondendo á enquisa: 

A selección de informantes debe realizarse tendo en conta o seu coñecemento sobre o campo léxico 

investigado, é dicir, homes e mulleres adultos (máis de 40 anos) que pola súa experiencia profesional 

ou vital tivesen relación con esas actividades. 

 As persoas entrevistadas deben ser informadas do obxectivo da enquisa e de que os datos recollidos 

se empregarán para ter un maior coñecemento da cultura local. Os alumnos e alumnas 

colaboradores deben procurar que estas se decaten do valor cultural e lingüístico da información que 

coñecen e do interese de que ese coñecemento se conserve e transmita.  

 

Enquisa: como facela ? 

► Antes de comezar as preguntas da enquisa, os alumnos e alumnas deben anotar os datos 

identificativos do centro, da persoa informante e do lugar de enquisa. (1ª folla) 

► A enquisa debe realizarse nun lugar en que a persoa entrevistada se encontre cómoda, 

afastada de fontes de ruído e no que os alumnos e alumnas poidan transcribir sen dificultade 

a información que van escoitando. É recomendable realizar a entrevista sentados e cunha 

mesa de apoio.  

► As preguntas deben enunciarse de xeito claro, preciso e empregando os debuxos e 

fotografías como axuda. As respostas e a información complementaria ofrecidas polos 

informantes deben transcribirse con grafía clara. As repeticións de respostas deben 

solicitarse sempre de xeito amable.   

 

 



 

Anotación dos datos: como facelo ? 

 

► É preciso recoller da maneira máis fiel posible as formas que os e as informantes 

facilitan, tentando que a transcrición se achegue á súa pronuncia. Todas elas son 

válidas e interesantes.  

 

► Debe transcribirse a forma tal e como foi pronunciada: se di sesta onde se esperaría 

xesta, transcribirase sesta. Se di murgo, debe anotarse murgo e non musgo, etc. 

► Debe recollerse, de darse o caso, a gheada (gh), seseo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


