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De xeito máis pormenorizado, un falante que posúa o 
nivel B1 terá as seguintes habilidades:

Comprensión oral

	 Será capaz de seguir intervencións simples de carácter 
social que permiten manter un contacto con outra 
persoa, poñendo en práctica habilidades como 
presentarse ou despedirse. 

	 Será quen de comprender informacións e opinións 
referidas á identificación e caracterización persoal, á 
vida social ou acontecementos da actualidade.

	 Poderá comprender informacións sobre a orientación 
e situación no espazo ou referidas a distintos 
dominios transaccionais (aloxamentos, alimentación, 
compras, saúde e servizos); así como acompañar as 
explicacións nunha visita turística.

	 Conseguirá seguir explicacións sinxelas sobre un 
tópico escolar ou instrucións nas aulas para realizar 
tarefas académicas.

Nivel B1 en lingua galega

Os contidos lingüísticos e gramaticais presentados e traballados neste libro atenden ao compromiso de fornecer 
os recursos necesarios para que unha persoa acade un nivel B1 en lingua galega, segundo a descrición do Marco 
europeo común de referencia para as linguas do Consello de Europa, que se corresponden coas esixencias 
establecidas no Celga 2. De todos os modos, como xa se dixo na introdución, este libro non dispensa a orientación 
dun profesor que acompañe o alumno no traballo cotián e compartido que esixe cada unha das unidades, e así 
facer a aprendizaxe máis completa e dinámica.

Segundo a descrición xeral deste nivel de competencia, as persoas que o acaden posuirán un dominio da lingua que 
lles permita participar con relativa seguridade e eficacia en distintas situacións de comunicación cotiá, do traballo 
e do estudo, que requiran un uso da lingua fundamentalmente previsible. Comprenderá mensaxes orais e escritas 
referidas a estes contextos e producirá textos breves orais e escritos para describir, relatar, preguntar ou responder 
sobre cuestións referidas a estes ámbitos. Asemade, terá un dominio básico da lingua na súa realización estándar e 
fará un emprego correcto das estruturas morfosintácticas básicas da lingua e do vocabulario asociado aos contextos 
descritos.

Máis especificamente, logo de acadar este nivel poderá transmitir información emitida por outros e relacionar 
a información mediante a expresión da causa, da consecuencia, da condición e da finalidade. Será quen de 
argumentar a súa opinión, de facer valoracións e xuízos, aínda que de xeito sinxelo, e de expresar posibilidade e 
imposibilidade e sentimentos de alegría, sorpresa, pena ou temor. En canto aos usos sociais, estará en condicións 
de reaccionar ante un agradecemento ou desculpa, saberá preguntar polo estado de saúde ou de ánimo do 
interlocutor e participar en intercambios sociais da vida cotiá: convidar ou ser convidado, concertar unha cita ou dar 
instrucións para que outros fagan algo e transmitir pedimentos, encargos ou mensaxes. No que se refire ao control 
da comunicación oral, poderá mostrar que segue a intervención dos outros, animar para que continúen falando, 
corrixirse ou indicar que non entendeu o significado ou a intención do falante.

cento	corenta	e	seis

Inma: Sabes? Mario volveu casar.
Abel: Outra vez? Con quen?
Inma: Pois cunha rapaza de 
Santander moi xeitosa.

Xerardo: E agora 
que estás a facer?
Xián: Pois sigo 
traballando en Chile, 
pero o ano que vén 
volvo.

Laura: Oe, que tal o 
doutoramento? Termináchelo?
Belén: Non! Quen me dera! 
Aínda non. É que acabo de ter 
unha filla e xa sabes...
Laura: Ah, si? Parabéns!

Habilidades e contidos adaptados ao 
Marco europeo común de referencia para 
as linguas (MECRL)






