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A.Analizar a lexislación que regula os exames de lingua no 
emprego público de Galicia.

B.Decidir, dentro dese marco legal, cal sería o exame idóneo

C.Fornecer ferramentas e estratexias e desenvolver habilidades
para levalo a cabo

C.1 Elaborar exames
C.2 Avaliar exames

Obxectivos do curso



Elaboración e avaliación de probas de lingua

C



C.1

Elaboración



Proba 
escrita

Proba 
oral Calquera destreza + expresión oral

Calquera destreza + expresión escrita

O exame idóneo



Proba 
escrita Calquera destreza + expresión escrita

O exame idóneo

• Input
• Tarefa



• Input

Calquera destreza pasiva

• Texto
• Audio 
• Vídeo









Desemprego

Morte

Enfermidade

Violencia

Política

Sexismo

…

Ecoloxía

Festas

Viaxes

Vacacións

Lecer

Estilo de vida

…





Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4

Tipo de 
información Xeral Específica Pormenorizada Implícita e explícita

Situacións Cotiás Previsibles Pouco habituais Alleas

Nivel de lingua
Estándar, con 

rexistro formal ou
infornal

Estándar, con 
rexistro formal ou

infornal

Estándar, con 
rexistro formal ou
infornal. Recoñece

outros niveis de 
lingua como culto 

ou vulgar

Estándar, con 
rexistro formal ou
infornal. Recoñece
e preoduce outros

niveis de lingua
como culto ou

vulgar

Ámbitos
Público, persoal, 

profesoinal, 
educativo

Público, persoal, 
profesoinal, 
educativo

Público, persoal, 
profesoinal, 
educativo

Público, persoal, 
profesoinal, 
educativo



Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4

Estrutura textual 
no output

Agrupamentos de 
palabras con 
conectores 

básicos

Linealidade textual 
apoiada en 

recursos léxicos e 
gramaticais

básicos, cun uso 
limitado de 
conectores

Variedade de uso 
de mecanismos de 

cohesión e dos 
conectores. Uso 

variado de criterios 
de organización 

discursiva

Variedade e 
amplitude no uso 

de mecanismos de 
cohesión e dos 
conectores. Uso 

variado e amplo de 
criterios de 

organización 
discursiva

Estrutura textual 
no input

Textos moi
sinxelos enlazados 

con conectores 
básicos

Textos sinxelos
enlazados con 

diferentes 
mecanismos de 

cohesión

Texos de certa
complexidade nos 

que se utilizan 
variedade de 

recursos léxicos, 
gramaticais e de 

conexión que 
marquen a 

coherencia e a 
cohesión. A 
organización 

discursiva do texto 
pode non ser 

evidente a primeira
vista 

Textos complexos 
cunha variedade e 

amplitude de 
recursos léxicos, 
gramaticais e de 

conexión non 
frecuentes. A 
organización 

discursiva do texto 
pode non ser 

necesariamente clara 
e isto non deberá 

impedir a 
comprensión

Tipo de 
información Xeral Específica Pormenorizada Implícita e explícita



Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4

Velocidade
Lenta.
Boa pronuncia.
Sen interferencias.

Media.
Pronuncia adecuada.
Interferencias 
mínimas.

Normal, mesmo alta.
Con alguna 
deficiencia na 
pronuncia.
Ruídos de fondo.

Normal, mesmo
rápida.
Calquera tipo de 
pronuncia.
Calquera tipo de 
interferencia.

Duración 2-3 minutos 3-4 minutos 4-5 minutos 6-7 minutos

Tipoloxía textual
Nova, anuncio, 
receita, diálogo, 
recado, monólogo.

+ Entrevistas, 
reportaxe.

+ Debate, 
documental, 
informativo

+ Calquera tipo de 
audio ou vídeo

Comprensión oral

Velocidade
Inrervencións breves 
con pausas, dúbidas
iniciais e 
reformulacións

Relativa facilidade
con presenza de 
pausas e capacidade
de reconducir o 
discurso

Espontaneidade, 
fluidez notable e 
poucas pausas 
longas

Fluidez e 
espontaneidade
natural salvo en 
concpetos difíciles

Duración 9-10 minutos 10-11 minutos 11-13 minutos 11-13 minutos

Tipoloxía textual
Benvida/preguntas 
pesoais/ 
resumo/interacción

Benvida e preguntas 
persoais/resumo/rela
to/interacción

Benvida e preguntas 
persoais/resumo/exp
osición/interacción

Benvida e preguntas 
persoais/resumo/exp
osición/interacción

Expresión oral



Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4

Duración 300 palabras 400 palabras 600 palabras 900 palabras

Tipoloxía textual

Mensaxe electónica, 
carta, postal, nota 
informativa, 
formulario, menú, 
prospecto, noticia 
breve con titular 
sinxelo, anuncio 
publicitario, aviso

+ Artigo, resumo, 
folleto, instrucións

+ Reclamación, 
artigo de opinión, 
traballo académico, 
informe, texto 
literario

+ Crónica, memoria

Comprensión escrita

Duración 150 palabras 200 palabras 300 palabras 400 palabras

Tipoloxía textual
Mensaxe electrónica, 
carta, postal, nota 
informativa, 
formulario

+ Resumo, folleto, 
instrucións

+ Reclamación, 
artigo de opinión, 
traballo académico, 
informe

+ Crónica, memoria, 
artigo, comentario 
crítico

Expresión escrita



É vostede o pai/nai de dous nenos en idade escolar aos que achega
todas as mañás en coche ao colexio situado a un quilómetro da súa
casa, motivo polo cal con frecuencia chega tarde ao seu traballo. Despois
de ler o artigo “Pedibús, outro xeito de moverse” decide escribirlle á
ANPA do centro ao que asisten os seus fillos. Nese carta, de 300
palabras, deberá:

• Expoñer cal é a súa situación persoal.
• Explicar en que consisten os programas tipo “Pedibús”, a súa orixe

e razóns de ser.
• Informar sobre as vantaxes de implementar un programa similar.
• Solicitar que, dende a ANPA, se poña en marcha un programa 

deste tipo.

Exercicio de creación dunha proba escrita



Proba 
escrita

Proba 
oral Calquera destreza + expresión oral

Calquera destreza + expresión escrita

O exame idóneo



Proba 
oral Calquera destreza + expresión oral

O exame idóneo

• Input
• Entrevista



Estrutura da entrevista

• Benvida
• Inicio gravación

• Preguntas de cortesía e
explicación da proba

• Resumo
• Exposición
• Interacción



Estrutura da entrevista

Preguntas 
cortesía

Resumo

Interacción

• Benvida
• Inicio gravación
• Explicación

Celga 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4

Preguntas 
cortesía

Resumo

Relato

Interacción

Preguntas 
cortesía

Resumo

Exposición

Interacción

Preguntas 
cortesía

Resumo

Exposición

Interacción
contra

NON
AVALIABLE AVALIABLE



1 Preguntas de cortesía.

Aviso: Isto non é aínda o exame.

• De onde é?
• Que afeccións ten?
• Como non fixo un curso de galego?

2 Explicación do exame.

Terá tres partes:

a) Voulle pedir que me faga un resumo breve do escoitado.
b) Terá que facer unha breve exposición baseada nunha frase que eu lle

proporcionarei.
c) Dialogaremos un pouco sobre o tema do exame.

Todo iso vainos levar entre dez e quince minutos.

Exercicio de creación dunha proba oral



3 A proba.

a) Resumo do escoitado.

b) Exposición sobre o seguinte tema:

”Xxxxxx x xxx x  xxxxxxx xxxxxxxx xx x  xxxxxxx xx xxxxxx xx  xxxx x xx”   

c) Interacción.

• Xxxxx xxxx xxxxx? Xxxx xxxxx xxxxxx? 
• Xxxxxx x x xxx  xxxx xxxxxxx? Xxxxxxxxx?
• Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx? Xxx xxxxx? Xxxxxx?
• Xxxxxx x  xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx?
• Xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx. Xxxxx xxx x xxxx x xxxx x xxxx x  xxx 

x xxx xx? Xxxxxx? Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx  xxxxx xxxx xxxx?
• Xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx? Xxx xxx?

Exercicio de creación dunha proba oral



3 A proba.

a) Resumo do escoitado.

b) Exposición sobre o seguinte tema:

No lume, como en moitas outras cuestións, vale máis previr que lamentar

c) Interacción.

• Que opina sobre o exposto no artigo? Está de acordo ou non? Por que?
• Cal é, segundo a súa opinión, a orixe dos lumes? Causas naturais, intereses, 

terrorismo incendiario...?
• A quen beneficia?
• Como se pode deter este tipo de catástrofes?
• Viu algunha vez un lume de cerca?
• Participou na súa extinción?
• Viviu algunha outra catástrofe natural, vostede ou algún coñecido?

Exercicio de creación dunha proba oral
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