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FOLLA DE IDENTIFICACIÓN DA PROBA ESCRITA

Lugar da proba:

Data:

Nivel:

CELGA 1

DATOS DA PERSOA CANDIDATA:
Apelidos e nome:
Nacionalidade:

DNI / NIE / Pasaporte:
Data de nacemento:

Sexo:

____ / ____ / _________

Lugar de nacemento:

Galicia
Europa

Lugar de residencia:

Cidade

Tipo de estudos cursados:

Universitarios

home

Outras rexións de España
América
África
Asia
Vila

muller
Oceanía

Aldea
Secundarios

Primarios

Sen estudos

Estes datos serán totalmente confidenciais. Empregaranse só para efectuar a análise psicométrica
das probas de avaliación.

INSTRUCIÓNS PARA A PERSOA CANDIDATA:


Lean detidamente as instrucións do exame antes de comezar a responder.



Empreguen bolígrafo negro ou azul.



Non se permite usar material de apoio.



Adecúense á tarefa que se lles pide.



Axústense ao número de palabras que se lles pide. Valorarase negativamente que non cheguen a
ese número de palabras ou que se excedan demasiado.



Non se lles proporcionará outro caderno de exame.



Deben empregar as letras maiúsculas e as minúsculas segundo corresponda.



Non utilicen o seu nome real no texto da proba nin marquen o exame con ningún sinal (por
exemplo, non usen típex).



Terán que entregar os borradores ao final da proba. Estes borradores destruiranse e en ningún
caso se valorarán.



Non adecuarse a estas normas pode supor a anulación do exame ou obter unha cualificación
negativa nalgún dos parámetros de avaliación.
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Proba A1
Vostede acaba de escoitar na radio un anuncio de traballo e ten unha amiga que busca
emprego. Escríballe unha mensaxe electrónica, de 150 palabras, na que deberá:
 Saudala e comentarlle o motivo polo cal lle escribe.
 Indicarlle cal é o posto de traballo, mencionando polo menos dúas das súas

características.
 Dicirlle unha cousa que a vostede lle gusta e outra que non lle gusta do posto.
 Despedirse, indicándolle cando e a onde pode enviar o seu currículo.

ESPAZO PARA ESCRIBIR A PROBA A1
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ESPAZO PARA ESCRIBIR A PROBA A1

Proba A2
Vostede acaba de ler esta noticia nun xornal e vaille propoñer a un amigo que está de visita na
cidade que o/a acompañe a ver esta obra de teatro. Para isto, coa información do texto e do
mapa, vaille enviar unha mensaxe electrónica, de 150 palabras, na que vostede deberá:


Saudalo e explicarlle por que lle escribe.



Comentarlle por que lle interesa esta obra e convidalo a ir vela.



Propoñerlle ir xuntos indicándolle data, hora, e prezo das entradas.



Despedirse explicándolle como chegar do aparcadoiro da praza Maior ao Teatro Central
na rúa Bolaño.

VOLVE O SOÑO DO REI
16 novas funcións
A compañía de teatro Axóuxere volve ao
Teatro Central con dezaseis novas
funcións de O soño do rei. A peza, que
asina e dirixe o director de teatro Ramón
Freire, é unha adaptación da obra da
escritora Fátima Mariño. Trátase dunha
divertida
comedia
de
enredos,
contratempos, malentendidos, enganos e
desenganos, con apaixonantes historias de
amor e desamor.
Os artistas e técnicos que participan na
obra están moi entusiasmados. A peza
representouse durante dúas tempadas
nesta localidade e tivo tanto éxito que se
esgotaron todas as entradas. Pero agora
os afeccionados teñen unha nova
oportunidade para vela, entre o 6 e o 30
deste mes, en diferentes días e horarios:
venres e sábados ás 21 h, e domingos ás
19 h. Tamén haberá funcións os xoves ás
12:00, pero están reservadas só para os
institutos.
O despacho de billetes ábrese dúas horas
antes do comezo do espectáculo. A
entrada vale 10 € os venres e os sábados,
cun desconto do 40% para o estudantado,
persoas usuarias de carné xove e maiores
de 65 anos. O domingo, día do espectador,
é máis barato: custa 7 €.
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ESPAZO PARA ESCRIBIR A PROBA A2
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ESPAZO PARA ESCRIBIR A PROBA A2

