
 
NOVAS UNIDADES PARA A EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA 

SEMIPRESENCIAL 
 

Despois da súa utilización durante dous cursos escolares e das suxestións realizadas 

polo profesorado e o alumnado que as usou, realizouse unha revisión das unidades 

didácticas para a educación secundaria a distancia pola modalidade semipresencial. 

Estas novas unidades utilizaranse a partir deste curso 2011/2012 e estarán a disposición 

de todos os interesados na páxina web da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria: http://www.edu.xunta.es/web/unidadessemipresencial. 

 

Ao comezo do curso escolar estarán dispoñibles as primeiras unidades de cada módulo, 

para que sexa posible o inicio simultáneo das actividades lectivas nos catro módulos de 

todos os ámbitos de coñecemento. Ao longo dos meses de setembro e outubro, 

poñeranse a disposición de todos os interesados o resto das unidades. 

 

Para a revisión destas unidades seguíronse moitos dos criterios formulados polo 

profesorado en reunións mantidas con eles ao longo do curso 2009/2010 e que se 

concretaron deste xeito: 

 

1. Ámbito da comunicación. 
� Impártense en apartados diferenciados os contidos e as actividades 

correspondentes ás linguas galega e castelá. 

� Dentro do apartado correspondente a cada lingua, distribuíronse en cinco 

capítulos os contidos e as actividades correspondentes a cada un dos 

aspectos abordados no currículo deste ámbito: comunicación oral, 

comunicación escrita, coñecemento da lingua, lingua e sociedade e 

educación literaria. 

� Dentro de cada un deses capítulos, realizouse un desenvolvemento dos 

contidos progresivo e coordinado, evitando as repeticións innecesarias 

nas dúas linguas, aínda que insistindo en cada unha delas nos aspectos 

fundamentais cando se considerou preciso. 

A distribución concreta de contidos en cada unha das 16 unidades do ámbito 

aparecen recollidas no cadro xeral de contidos que está tamén a disposición do 

profesorado e do alumnado na dirección mencionada. 

 

2. Ámbito da comunicación, lingua inglesa. 
� Para facilitar o traballo do profesorado e do alumnado, elaboráronse 

anexos gramaticais ás unidades de lingua inglesa. 

� Estes anexos desenvolven os contidos gramaticais considerados 

fundamentais para estas ensinanzas. Son 16 en total e inclúen: 

presentación dos contidos, actividades de aplicación, actividades de 

autoavaliación e solución das actividades. 

� En moitos casos, e sempre de acordo co criterio do profesorado, estes 

anexos poderán utilizarse como material directo de ensinanza co 

alumnado. 

A distribución concreta de contidos en cada un dos 16 anexos gramaticais 

aparecen recollidas no anexo que está tamén a disposición do profesorado e do 

alumnado na dirección mencionada. 

 



3. Ámbito social. 
� Nas unidades do ámbito social, fíxose un esforzo de adecuación da 

linguaxe utilizada, elimináronse referencias innecesarias a materiais de 

internet e simplificáronse, cando foi posible, a formulación dos contidos 

e das actividades. 

� Nalgúns casos (módulos 1 e 2), reestruturáronse os contidos das unidades 

correspondentes, para evitar repeticións innecesarias e realizar unha 

distribución máis axeitada dos mesmos. 

� As unidades 13, 14, 15 e 16 non se revisaron de momento. Neste curso 

escolar (2011-2012) seguirán utilizándose as mesmas que se usaron no 

pasado curso. 

 

4. Ámbito científico tecnolóxico. 
� Nas unidades do ámbito científico-tecnolóxico, fíxose un esforzo de 

simplificación dos contidos e de adecuación da linguaxe empregada e 

das actividades formuladas. 

� No caso de que sexa imprescindible como coñecemento previo dunha 

unidade un contido desenvolvido noutra anterior, este non se repite; 

unicamente se indica en que módulo e unidade está. 

� Nas primeiras unidades do módulo 1, suprimíronse contidos relacionados 

coa informática e incorporáronse contidos de matemáticas. 

� Elimináronse referencias innecesarias a materiais de internet e reduciuse 

o número de actividades cando se considerou excesivo. 

� As oito unidades do módulo 4 non se revisaron de momento. Neste curso 

escolar (2011-2012) seguirán utilizándose as mesmas que se usaron no 

pasado curso. 

 
 


