PROBA B (ORAL)
Caderno dos examinadores
C1-B-06

PROBA B
PARTE 1 (Transcrición do texto oral)
A continuación, vai vostede escoitar dúas veces seguidas un diálogo. Tome as notas que
precise.

PARTE 2

1. BENVIDA AO CANDIDATO

1 minuto aprox.

Como está?
Como se chama?
A que se dedica?

2. PREGUNTAS DE CONTACTO PERSOAL

3 minutos aprox.

De onde é? Fale un pouco sobre a súa cidade/vila/aldea...
Canto tempo leva estudando galego?
Por que o estuda?
Que lle gusta facer no tempo libre? Que afeccións ten?
(Se procede)
Que lle gusta máis da cultura galega?
Que diferenzas atopa entre a cultura galega e a súa?

3. RESUMO

1-2 minutos aprox.

Faga un resumo do contido do audio.
De que falan Celia e Pedro?
Que quere facer cada un?
En que quedan ao final?

4. INTERACCIÓN

4 minutos aprox.

PROBA B
OPCIÓN A
Gústalle saír os venres pola noite ou prefire quedar na casa?
(Se sae) A que tipo de lugares lle gusta ir?
(Se queda) Que adoita facer na casa?
Que día da semana lle gusta máis saír? E cal prefire para quedar na casa? Por que?
Que cousas lle gusta facer no tempo libre?
Fai as mesmas cousas sempre os mesmos días da semana? Por exemplo?
Que fai normalmente nas fins de semana?
(Se procede) Que adoita facer a xente do seu lugar de orixe nas fins de semana?
OPCIÓN B
Gústalle saír a miúdo ou é máis dos que quedan na casa?
Cando sae, volve pronto ou prefire aproveitar máis o tempo fóra?
Que lle gusta facer para divertirse ou pasalo ben?
Participa con algún grupo nalgunha actividade de tempo libre? Cal?
Que cousas facía para divertirse cando era máis mozo? Son as que fai a mocidade de
hoxe?
Cre que as persoas poden entreterse sen saír da casa? De que xeito?
(Se procede) No seu lugar de orixe, que fai a xente normalmente para pasalo ben no
seu tempo libre?
OPCIÓN C
Gústalle comer fóra? Con que frecuencia?
Volve sempre ao mesmo restaurante ou prefire variar? Por que?
Hai algún prato ou restaurante que lle guste especialmente? Cal? Descríbao.
Gústalle probar comidas distintas ou come sempre o que xa coñece? Por que?
Adoita relacionar algunha comida con algún día da semana ou con algunha data
especial? Cal? Con que?
Gústalle comer só? Con quen come máis a miúdo?
(Se procede) Cal é o prato típico do seu lugar de orixe? Podería describilo?
OPCIÓN D
Que celebracións ou festividades relacionadas coa comida coñece? Cal lle gusta
máis? Por que?
Gústanlle as comidas familiares ou con moita xente? Adoita telas? Con que
frecuencia?
As comidas con moita xente, prefíreas nun restaurante ou na casa? Por que?
Cociña vostede?
(Se si) Que pratos lle gusta facer?
(Se non) Como fai?
Gústalle recibir invitados na casa para cear ou xantar? Con que frecuencia?
Cando veñen, adoita cociñar?
(Se si) Que pratos fai?
(Se non) Que fai?
(Se procede) Como son as comidas das festas no seu lugar de orixe?

