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Habilidades e contidos adaptados ao
Marco europeo común de referencia para
as linguas (MECRL)
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 B2 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 3. Aínda así, 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 intervir nun conxunto variado de situacións de comunicación, cunhas estruturas gramaticais e léxicas
que lles proporcionarán a suficiente flexibilidade e capacidade para usar a lingua en situacións menos previsibles.
Asemade, comprenderá mensaxes orais e escritas sobre temas diversos e de certa complexidade, sabendo distinguir
o principal do secundario, e producirá textos comprensibles e cun alto grao de corrección normativa. Poderá defender
un punto de vista, incidindo nos proles e contras das distintas opcións e saberá desenvolverse sen moitas dificultades
nos contextos en que o galego é lingua de traballo e interacción.
Máis especificamente, logo de acadar este nivel, poderá ofrecer unha información xeral sinalando oposicións
e contrastes, ademais de sinalar procesos, resultados e circunstancias. Será quen de expresar queixa, lamento,
sorpresa, interese ou desinterese, manifestar dúbidas e reservas e emitir opinións, nas que saiba expoñer e defender
posturas persoais, así como xulgar e valorar tomas de postura alleas. En canto aos usos sociais da lingua, poderá facer
cumprimentos e devolvelos e tamén presentar reclamacións e protestas; así como ofrecer palabras e expresións ao
seu interlocutor ou convidalo a formular hipóteses.

De xeito máis pormenorizado, un falante que posúa o
nivel B2 terá as seguintes habilidades:

Comprensión oral
Será capaz de seguir as ideas principais dun discurso
lingüisticamente complexo que trate tanto de temas
concretos como abstractos, pronunciados nun nivel
de lingua estándar, que poida incluír explicacións ou
debates dentro da súa especialidade.

Para
Anxo…

Será quen de comprender mensaxes relacionadas coa
vida cotiá ou laboral, como conversas de carácter xeral
sobre temas variados, consellos médicos, informacións
e avisos feitos en lugares públicos ou noticias da televisión co apoio da imaxe e os aspectos principais de programas de radio de temática xeral ou coñecida.

Para
Olalla…

Conseguirá identificar as ideas principais dunha actividade académica (conferencia, clase ou seminario),
sempre que se trate dunha temática coñecida.
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Aspectos positivos

Poderá identificar en discursos extensos as liñas de argumentación, sempre que o tema sexa razoablemente
coñecido e o desenvolvemento se facilite con marcadores explícitos.

cento corenta e seis

Aspectos negativos

