
SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA
ENQUESTA LINGÜÍSTICA SOBRE L'ÚS DE LES LLENGÜES.    Curs 2016 - 2017

Estimades famílies:

Us demanem la vostra col·laboració per tal d'emplenar aquesta enquesta sobre els usos 
de les llengües en l'àmbit familiar. D'aquesta manera, recopilarem la informació 
necessària sobre la siutació sociolingüística de l'entorn del nostre centre per tal d'elaborar 
el nou Projecte Lingüístic de Centre.

Porteu-la emplenada abans de dijous 2 de març.

Gràcies per la vostra col·laboració!! 

DADES DE L'ALUMNAT

NOM COGNOMS DATA DE NAIXEMENT

1

2

3

ENTORNS MÉS PRÒXIMS A L'ALUMNAT

A) PROCEDÈNCIA FAMILIAR

Lloc de procedència de la mare o tutora _____________________________________

Lloc on viu actualment ________________________ 

Lloc de procedència del pare o tutor ________________________________

Lloc on viu actualment ________________________ 

B) CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

□ MARE

□ PARE

□ TUTOR/A

□ MARE

□ PARE

□ TUTOR/A

Altres persones amb qui té molt de contacte (iaios,
cuidador /a, nova parella d'un dels pares...)

El sap escriure

El sap parlar

El parla

L'entén

No l'entén



C) CONEIXEMENT DEL CASTELLÀ

□ MARE

□ PARE

□ TUTOR/A

□ MARE

□ PARE

□ TUTOR/A

Altres persones amb qui té molt de contacte (iaios,
cuidador /a, nova parella d'un dels pares ...)

El sap escriure

El sap parlar

El parla

L'entén

No l'entén

D) CONEIXEMENT DE L'ANGLÉS

□ MARE

□ PARE

□ TUTOR/A

□ MARE

□ PARE

□ TUTOR/A

Altres persones amb qui té molt de contacte (iaios,
cuidador /a, nova parella d'un dels pares...)

El sap escriure

El sap parlar

El parla

L'entén

No l'entén

E) LLENGUA DE RELACIÓ FAMILIAR

MARQUEU LA LLENGUA DE RELACIÓ FAMILIAR

VALENCIÀ

CASTELLÀ

AMBDUES

ALTRA (ESPECIFICAR)

F) ALTRES INFORMACIONS

• Veu programes, pel·lícules en valencià? _________    Escolta ràdio en valencià? _______________
• Té llibres, música... en valencià? ______________
• En quina llengua hi ha més llibres a la llar familiar?___________________
• Quina llengua s'utilitza majoritàriament  en les activitats que realitza fora del centre (Extraescolars)? 

_______________________

El Puig, a ____ de _________ de 2017

Signatura:_______________________________
Gràcies per la vostra col·laboració!


