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ANEXO IV. CELGA: VALIDACIÓNS 

 
O sistema de validacións dos Celga é o seguinte: 
 

1.Serán validables polo Certificado de lingua galega 1(Celga 1): 
 

- O certificado do curso de nivel elemental de lingua e cultura galegas para estranxeiros impartido 
polas universidades de Galicia ata a entrada en vigor desta orde. 
- O certificado de curso de lingua galega para non galego-falantes impartidos polas universidades 
galegas, ata a entrada en vigor desta orde. 
- O certificado do nivel básico dos estudos de galego da UNED ata a entrada en vigor desta orde. 
 

2. Serán validables polo Certificado de lingua galega 2 (Celga 2): 
 

- O título de graduado escolar, sempre que se estudase toda a EXB ou primaria en Galicia e se 
cursase de maneira oficial a materia de lingua galega en todos os cursos dos ditos estudos. 
- O certificado do curso de nivel medio de lingua e cultura galegas para estranxeiros impartido 
polas universidades de Galicia, ata a entrada en vigor desta orde 

- O certificado do nivel medio dos estudos de galego da UNED ata a entrada en vigor desta orde. 
- O certificado de ter cursado e aprobado as materias de ciencias sociais e as materias optativas 
de galego da ESO nos centros do Bierzo e Sanabria acollidos ao programa de formación previsto 
no convenio para a promoción do idioma galego nos territorios limítrofes das comunidades 
autónomas de Galicia e Castela e León, subscrito entre ambas as dúas comunidades. 
 

3. Serán validables polo Certificado de lingua galega 3 (Celga 3): 
 

- O título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO) ou técnico auxiliar (FP1), 
sempre que se estudase en Galicia na súa totalidade e se cursase de maneira oficial a materia de 
lingua galega en todos os cursos dos ditos estudos. 
- O certificado do ciclo inicial de galego expedido polas escolas oficiais de idiomas. 
- O certificado de ter cursado e aprobado as materias de ciencias sociais e as materias optativas 
de galego na ESO e no bacharelato nos centros do Bierzo e Sanabria acollidos ao programa de 
formación previsto no convenio para a promoción do idioma galego nos territorios limítrofes das 
comunidades autónomas de Galicia e Castela e León, subscrito entre ambas as dúas 
comunidades. 
- Certificado de aptitude dos cursos de Iniciación de lingua galega (segundo Orde do 1º de abril de 
2005 ). 
 
4. Serán validables polo Certificado de lingua galega 4 (Celga 4): 
 

- O título de bacharelato (LOXSE ou BUP) ou técnico de FP2, sempre que se estudase en Galicia 
na súa totalidade e se cursase de maneira oficial a materia de lingua galega en todos os cursos 
dos ditos estudos. 
- A certificación do curso de especialización en lingua galega para profesores de EXB. 
 
5. Serán validables polo Certificado de lingua galega 5 (Celga 5): 
 

- O título de licenciado en filoloxía galega ou filoloxía hispánica (subsección de galego-portugués). 
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- Calquera outro título de licenciatura, diplomatura ou equivalente, sempre que se acompañe de 
certificación de que se cursaron, polo menos, 18 créditos de lingua galega, e se estea en posesión 
do Celga 4. 
- O certificado do ciclo superior de galego, expedido polas escolas oficiais de idiomas conforme ao 
programa previsto no Real decreto 47/1992, do 24 de xaneiro, polo que se regulan os contidos 
mínimos correspondentes ao ensino especializado das linguas españolas impartidas nas escolas 
oficiais de idiomas. 
 
Atendendo  á ORDE de 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orden de 16 de xullo de 
2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecementos da 
lingua galega (Celga). (DOG. núm. 34 do 19 de febreiro de 2014) da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria. A disposición adicional segunda queda redactada da 
seguinte maneira: “ Valoración de méritos e requisitos: 
 
1. Para a valoración de méritos, naqueles casos nos que proceda, e para o acceso á función 
pública galega, así como naqueles procedementos nos que se esixa o coñecemento da lingua 
galega, excepto para o estipulado na letra c) do apartado 5 do anexo I da presente orde, terá a 
mesma validez posuír as certificacións de aptitude dos niveis de lingua galega oral, iniciación e 
perfeccionamento (expedidas ao amparo da Orde do 19 de xaneiro de 1989 e da Orde do 1 de 
abril de 2005, ou da normativa anterior) que posuír as certificacións de aptitude dos Celga 1, 
Celga 3 e Celga 4, respectivamente. 
 
2. Nas bases das convocatorias de oposicións, concursos de méritos ou en calquera outro 
procedemento estableceranse os niveis de lingua esixidos como requisito ou como mérito. Para 
iso, todos estes procedementos terán que axustarse ás convalidaciones establecidas na presente 
orde”. 
 
Para facer efectiva a validación débese proceder do xeito seguinte: 
 

No caso de que o título ou certificado para validar corresponda ao ensino regrado preuniversitario, 
é dicir, EXB, Primaria, Secundaria ou Formación Profesional, a validación correspondente deberá 
solicitarse ao secretario/a do centro no que se estudou, xa que alí se custodian as cualificacións. 
 

No resto dos casos, as validacións solicitaranse á Secretaría Xeral de Política Lingüística da 
Xunta de Galicia. 
 
 

 
 
  

 
 
 


