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7. METODOLOXÍA 

 

O novo curso afróntase sen as características derivadas da pandemia, aínda 

que pendente sempre de novos cambios. O ensino en rede ou semipresencial, 

que comezamos a empregar durante os  últimos dous cursos, será unha 

realidade no actual curso e irá consolidándose no futuro. Por iso teremos que 

afinar e mellorar as nosas estratexias e competencias no manexo seguro e 

eficaz das TIC no presente curso.  

As aulas virtuais e plataformas que usabamos como complementarias en 

cursos anteriores, convertiranse en protagonistas neste curso e serviranos para 

artellar clases, tarefas e avaliacións dos nosos cursos. No caso de que o 

ensino sexa en rede ou semipresencial empregaremos a plataforma 

corporativa Moodle de aula virtual para desenvolver a nosa actividade 

didáctica.  

No caso de non se manter a presencialidade nas aulas, ademais de empregar 

como soporte didáctico básico a aula virtual Moodle, empregaremos 

videoconferencias para substituír as sesións presenciais semanais a través da 

aplicación corporativa Cisco Webex. Nestas sesións centrarémonos na práctica 

oral e das actividades vistas na aula virtual.  

No ensino das linguas, a metodoloxía é o conxunto de procedementos que se 

empregan para acadar o dominio dos contidos e o logro dos obxectivos. Neste 

sentido, teranse en conta elementos clave como:  

 ensino do idioma desde unha perspectiva de uso.  

 O fomento do emprego da lingua obxecto de estudo como 

vehículo de comunicación.  

 A orientación do ensino cara ao desenvolvemento das 

actividades de lingua.  

 O fomento da autonomía do alumnado e do desenvolvemento de 

estratexias de aprendizaxe.  



O obxectivo principal é a comunicación, utilizaremos o español como lingua 

vehicular, favorecendo o contacto constante do alumnado coa lingua. Por outra 

parte, integraremos dentro das tarefas comunicativas as actividades de lingua 

de comprensión, produción, coprodución e mediación, tanto orais como 

escritas, coa finalidade de formar falantes competentes e autónomos/as en 

todas as destrezas da lingua. Ao mesmo tempo, o alumnado debe implicarse 

de xeito activo na súa propia aprendizaxe e considerar o erro como un 

elemento necesario deste proceso. O profesorado fomentará o uso de 

estratexias que potencien a aprendizaxe autónoma e a competencia clave 

aprender a aprender. 


