
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Estándar de aprendizaxe 
PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso, sacando conclusións sobre a actitude do 
falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da fala; deducindo intencións a partir do volume da voz do falante; facendo anticipacións do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias experiencias.  

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; 
conta historias, así como o argumento de libros e películas, indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas do seu interese; fai 
comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, como a paráfrase 
ou a explicación, e paralingüísticos. 

PLEB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a identificación da intención comunicativa, a anticipación 
da información a partir dos elementos textuais e non textuais, o uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados ou o apoio 
na organización da información e no tipo de texto. 

PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas da clase ou 
traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu 
interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un 
problema xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia 
coherente; explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto 
ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.) 

PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o 
corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 

PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de 
significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 
 

Nótese que no currículo da materia os cinco bloques correspondentes ás destrezas receptivas e produtivas xunto ao dominio da lingua están omnipresentes en 

todo o proceso de ensino-aprendizaxe, ou sexa, non hai unha secuenciación ou distinción conceptual por contidos como acontece noutras disciplinas. Este cadro 

destila os estándares de aprendizaxe imprescindíbeis que permitirán avaliar o avance feito ata a suspensión das clases (que abrangueu as cinco primeiras 

unidades didácticas da programación) como a súa ampliación posterior. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación directa: alén das limitacións que o ensino a distancia 
impón, a Aula Virtual permite rexistrar accesos, participación e ofrece 
informes de actividade útiles para valorar o desempeño do alumnado. 

 Probas específicas: boletín de recuperación. 
Tarefas a entregar a entregar a través da Aula Virtual do centro. 

Instrumentos: 

 «Caderno do profesor»: este instrumento recollerá a totalidade de 
observacións e rexistros que se estimen do alumnado en base ao 
traballo feito. 

 Boletín de recuperación. 
Actividades entregables pola Aula Virtual. 

Cualificación final 

Para obter esta cualificación, partiremos dunha media aritmética das notas 
ao completo dos dous primeiros trimestres.  
 
Durante o período de teledocencia, proporase ao alumnado a realización 
dunha serie de tarefas que poderán entregar a través da Aula Virtual. O 
conxunto destas tarefas suporá unha bonificación de 1 punto sobre a 
media referida. 
 
A cualificación da avaliación ordinaria será o resultado da suma entre a 
media ata a suspensión das clases e a bonificación obtida ata final de 
curso. 
 
Para o alumando que non atinxa que da forma anterior non supere a 
materia, facilitarase traballo de repaso preparatorio para un boletín final 
de recuperación. De estar apto este boletín de recuperación, dito 
alumnado atinxirá o 5 necesario para aprobar a materia. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Mantense tal e como aparece reflectido na programación didáctica, mais 
cos estándares de aprendizaxe e demais elementos curriculares 
prescriptivos considerados agora como imprescindíbeis. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ademais da recuperación, repaso e reforzo do currículo 
imprescindible dadas as circunstancias, o propósito é continuar 
avanzando con relativa normalidade o decurso da materia. Así, 
ampliaranse contidos adaptando as prácticas habituais. 
 
En esencia, as actividades intentarán asemellarse ás desenvolvidas até 
o de agora apoiados polas versións dixitais dos materiais como se 
especifica máis adiante. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tras os esforzos dedicados a remediar a fenda dixital, a totalidade do 
alumnado conta no medios suficientes para acceder á nova 
modalidade de ensino a distancia. 
 
Gracias ao anterior, a metodoloxía presente resulta aínda máis 
heteroxénea que de costume. Ofrécese a posibilidade de docencia 
asíncrona (por exemplo, gravando vídeos emulando os principios 
dunha aula invertida que quedan a disposición do alumnado) xunto 
con docencia síncrona (videoconferencias e outras tarefas a tempo 
real). 
 
Ademais, aproveitando a situación actual, intensificarase o carácter 
autónomo da aprendizaxe, fomentando a autocorrección e o contacto 
individualizado a través da plataforma virtual para acompañar o 
proceso de ensino. 

Materiais e recursos 

O libro de texto ten innumerables recursos en liña. Así, e co obxectivo 
de evitar a fenda dixital, tense dado a opción de traballar tanto cos 
materiais impresos dos que o alumnado xa dispón e a súa versión en 
liña. A tal efecto, fornecéronse códigos de acceso a todos os alumnos 
para traballar unha versión íntegra dos materiais da editorial. 
 
Por outra banda, a Aula Virtual incorpora toda unha serie de recursos 
e actividades empregados durante este período en conxunción co 
anterior.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As novas condicións de avaliación teñen sido comunicadas ao 
alumnado a través da Aula Virtual e mediante videoconferencia. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


