
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Estándar de aprendizaxe 
PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e claro (por 
exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto, información sobre actividades nun campamento de verán ou no contestador automático dun cine), sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de 
lecer, de estudos ou de traballo). 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos 
do seu interese, nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional. 

PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos 
educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando os principais acontecementos de forma esquemática. 

PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de 
puntuación. 

PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en rexistros estándar intencións e significados mediante as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos na lingua 
meta. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e 
comprende e utiliza estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

 

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. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Polo traballo desenvolvido ata o momento da suspensión das clases 
(repaso incluído) e debido ao carácter envolvente da materia pola 
iteración de contidos e outros aspectos do currículo, resólvese aprobar a 
materia pendente, estando o foco no repaso, reforzo e recuperación do 
curso actual de ser o caso. 
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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. 


