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�Situar os Celga no seu marco
institucional e normativo.

�Describir as probas Celga, en función
das orientacións do MECRL

�Reflexionar sobre as bases conceptuais e
teóricas da avaliación aplicadas aos
Celga
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�Celga: Orde do 16 de xullo de 2007
• Marco normativo: Certificados oficiais 

correspóndense co MECRL e cos estándares de 
ALTE (+ Niveis de competencia en lingua
galega)

• Niveis de lingua: 5 referenciados aos niveis de 
ALTE e MECRL

• Organización das probas:
� SXPL: convoca e realiza as probas.
� Comisión central de avaliación + comisións

sectoriais.
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�Secretaría Xeral de Política Lingüística
�Comisión Central de Avaliación:

a) Programación das probas e proposta de 
convocatoria á Secretaría Xeral de Política 
Lingüística.

b) Elaboración dos exames. 
c) Avaliación daquelas probas que lle

corresponda.
d) Elaboración de actas do resultado das 

avaliacións.

Xaquín Núñez Sabarís - Universidade do Minho 

www.xaquinnunez.wordpress.com



�Comisión Central de Avaliación:
a) Programación das probas e proposta de 

convocatoria á Secretaría Xeral de Política 
Lingüística.

b) Elaboración dos exames. (Proxecto para a 
avaliación e aprendizaxe do galego)

c) Avaliación daquelas probas que lle corresponda.
d) Elaboración de actas do resultado das avaliacións.
e) Protocolo de actuacións das probas e instrumentos 

de corrección. (Proxecto para a avaliación e 
aprendizaxe do galego)
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�Non é un tratado teórico: recolle os avances 
científicos no ensino-aprendizaxe de 
linguas.

�Orienta, non regula ≠ currículo
�Unha descrición do que os aprendentes e 

usuarios de linguas son capaces de facer
(apoio na expereiencia e pilotaxe previas).
• Forte impacto: trascendencia do ámbito europeo.

�Unha guía para homologar o ensino de 
linguas

� Inspirado pola política lingüística do 
Consello de Europa.
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❑ Preparar a todos os europeos para os desafíos dunha
mobilidade internacional e unha cooperación máis intensas,
non só na educación, a cultura e a ciencia, senón tamén no
mercado e na industria.

❑ Propiciar o entendemento, a tolerancia e o respecto recíprocos
das identidades e da diversidade cultural por medio dunha
comunicación internacional máis eficaz.

❑ Satisfacer as necesidades dunha Europa multilingüe e
multicultural desenvolvendo mellor a capacidade dos
europeos para comunicarse entre eles alén das fronteiras
lingüísticas e culturais. Iso require que se fomente o esforzo
constante ao longo de toda a vida, que este esforzo teña unha
base organizada e que as autoridades competentes financien
todos os niveis educativos.

❑ Evitar os perigos que puidera ocasionar a marxinación
daqueles que carezan das destrezas necesarias para
comunicarse nunha Europa interactiva.
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� Proposta a prol dun plurilingüismo abranxente ≠
multilingüismo.
• Dominio integrado de linguas (atención aos diferentes

ámbitos)
• Superación de estatutos lingüísticos ríxidos: LM vs. LE

� Dimensión social e formativa do
ensino/aprendizaxe de linguas ≠ aprendizaxe
exclusivamente instrumental.

� Construción da competencia intercultural:
superación de estereotipos e valores (positivos)
asociados ás linguas.
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Celga MECRL ALTE

Celga 5 Nivel C2 Nivel 5

Celga 4 Nivel C1 Nivel 4

Celga 3 Nivel B2 Nivel 3

Celga 2 Nivel B1 Nivel 2

Celga 1 Nivel A2 Nivel 1

Xaquín Núñez Sabarís - Universidade do Minho 

www.xaquinnunez.wordpress.com



O uso da lingua –que inclúe a aprendizaxe– comprende as accións
que realizan as persoas que, como individuos e como axentes
sociais, desenvolven unha serie de competencias, tanto xerais como
comunicativas en lingua en particular. As persoas empregan as
competencias que se atopan á súa disposición en distintos contextos
e baixo distintas condicións e restricións, co fin de realizar
actividades da lingua que conlevan procesos para producir e recibir
textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poñendo en
xogo as estratexias que parecen máis axeitadas para levar a cabo as
tarefas que deben realizar.
O control que destas accións teñen os participantes produce o
reforzo ou a modificación das súas competencias. (cap. 2 MECRL)
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A persoa que supere o Celga 3 posuirá un dominio da lingua
(competencia) que lle permita intervir nun conxunto variado de
situacións de comunicación (contexto). As estruturas gramaticais e
léxicas que utilizará proporcionaranlle a suficiente flexibilidade e
capacidade para usar a lingua en situacións menos previsibles
(competencia lingüística).

Comprenderá textos orais e escritos (actividades da lingua) de certa
complexidade e distinguirá os elementos principais dos
secundarios. Será capaz de producir textos comprensibles e cun
grao alto de corrección normativa sobre temas diversos e tamén
poderá defender un punto de vista sobre cuestións xerais,
indicando os proles e os contras das distintas opcións. Poderá
desenvolverse sen moitas dificultades en contextos en que o
galego é lingua de traballo e interacción, polo que estará en
condicións, por exemplo, de participar en cursos académicos ou
en intercambios universitarios en Galicia.
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Tarefas (actividades da lingua)

Actuación comunicativa

Competencia (aptitude)
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Proba A1 

Vostede é profesor/a nun instituto de ensino medio. Despois
de escoitar esta nova decide enviar unha mensaxe
electrónica ao enderezo do seu instituto co fin de propor
unha actividade extraescolar similar. A mensaxe debe
constar dun texto informativo, de 300 palabras, no que
vostede deberá:

� Facer un resumo da nova.
� Argumentar sobre o enriquecemento que pode

proporcionar esta iniciativa para o alumnado e para o
profesorado.

� Adiantar algún posible obstáculo na realización desta
actividade, quitándolle importancia.

� Ofrecerse a difundir e a coordinar a actividade extraescolar.
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Proba A1 

Vostede é profesor/a nun instituto de ensino medio (contexto).
Despois de escoitar (actividade 1) esta nova decide enviar unha
mensaxe electrónica (actividade 2) ao enderezo do seu instituto
co fin de propor unha actividade extraescolar similar (tarefa 1). A
mensaxe debe constar dun texto informativo, de 300 palabras,
no que vostede deberá (tarefa + restricións):

� Facer un resumo da nova.
� Argumentar sobre o enriquecemento que pode proporcionar esta

iniciativa para o alumnado e para o profesorado.
� Adiantar algún posible obstáculo na realización desta actividade,

quitándolle importancia.
� Ofrecerse a difundir e a coordinar a actividade extraescolar.

Actuación Competencia
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Adecuación
Interacción

Gramática
Coherencia

Cohesión
Fluídez

Léxico

Pronuncia
Ortografía
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� Competencias comunicativas da lingua

1. Competencia lingüística
léxica semántica ortográfica
gramatical fonolóxica ortoépica

2. Competencia sociolingüística
marcadores lingüísticos expresións rexistro

normas de cortesía dialecto e 
acento

3. Competencia pragmática
discursiva funcional
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� Instrumentos de correción
• Criterios de corrección
• Descritores
• Prácticas normalizadas de corrección

avaliación analítica (por parámetros)

avaliación global (aptitude) 
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Descrición breve que acompaña unha banda
nunha escala de avaliación e que resume o
grao de dominio ou o tipo de rendemento
esperado para que o candidato acade unha
puntuación determinada.

(Glosario de termos para a avaliación de linguas)

Criterios de corrección MCERL / Niveis competencia
(Descritor específico)                              (Descritor xeral)
representativo e útil                                       universal
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1. Unha avaliación de ACTUACIÓN

Como se comporta lingüisticamente o 
candidato nunha situación comunicativa 
concreta.
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2. Unha avaliación SUBXECTIVA

Captar a complexidade das actuacións
lingüísticas.
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3. Unha avaliación de DOMINIO 

“É a avaliación do que alguén sabe ou é
capaz de facer en canto á aplicación no
mundo real do que aprendeu; representa,
polo tanto, unha perspectiva externa”
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�A perspectiva externa posibilita unha 
maior validez e representatividade do 
domino – maior impacto da proba.

�Representa o dominio comunicativo, non 
outros saberes e competencias.
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�A validez

O que se avalía = ao que se debe avaliar

Información recollida = Representación do 
dominio lingüístico dos candidatos
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� Proba exclusivamente competencial (importa o 
dominio, non o coñecemento)

� Adecuación das probas á poboación á que vai 
destinada (porcentaxe importante de nativos ou 
persoas en situación de inmersión)
• Avaliación integrada das actividades da lingua

(avaliación implícita da comprensión) ≠ dificultade no 
proceso ou competencias xerais.

• Ausencia de probas de coñecemento (p.ex. declarativo 
da lingua)

� Perspectiva externa (Comisión Central de 
Avaliación)
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�A fiabilidade

Precisión das decisións que se adoptan

Validez dos criterios empregados, aplicación
correcta, homoxeneidade na aplicación
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�Fiabilidade das probas subxectivas
(Alderson et al.):

• Especificación de contido: Niveis de competencia
• Adoptar procedementos normalizados: Tipoloxía de 

exames
• Claves ben definidas: Criterios específicos de 

corrección
• Múltiples valoracións
• Formación coas directrices de avaliación
• Analizar os datos de avaliación
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�A viabilidade: restricións do procedemento
e estrutura das probas.
• Estudos psicométricos sobre a validez das probas no 

seu conxunto e de cada unha das partes.
� Control de variables externas ao dominio lingüístico.

• Maior número de correccións por candidato.

• Formación e avaliación sistemática dos avaliadores
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