
1 
 

                     COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I: 1º FPB MANTEMENTO DE EMBARCACIÓNS 

a) IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN: 

 

PROGRAMACIÓN Comunicación e Sociedade I 19/20 

FAMILIA PROFESIONAL Transporte e mantemento de vehículos 

CICLO FORMATIVO Mantemento de embarcacións deportivas e de 
recreo  (CBTMV02) 

RÉXIME Xeral-ordinario 

MÓDULO  Comunicación e Sociedade I (MP3011) 

 

b) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

                                             COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I 

                  UF 1. Comunicación en linguas galega e castelá I (MP3011_13) 

Criterios de cualificación Resultados de aprendizaxe  

1.1 Comprendéronse textos orais en 
lingua galega e castelá utilizando as 
estratexias de escoita activa. 
 
1.2 Expresáronse oralmente en lingua 
galega e castelá seguindo as normas 
lingüísticas básicas. 
 
2.1 Interpretáronse textos escritos en 
lingua galega e castelá utilizando 
estratexias de lectura comprensiva. 
 
2.2 Expresáronse por escrito con 
corrección en lingua galega e castelá de 
xeito estruturado e progresivo. 
 
3.1. Coñecéronse as características da 
literatura castelá anterior ao século XIX e 
interpretar textos do período. 

RA 1. Utiliza estratexias comunicativas 
para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en 
lingua castelá, aplicando os principios da 
escoita activa, estratexias sinxelas de 
composición e as normas lingüísticas 
básicas 
 
RA 2. Utiliza estratexias comunicativas 
para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en 
lingua castelá, aplicando á composición 
autónoma de textos breves 
seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e 
clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo 
 
RA 3. Realiza a lectura de textos 
literarios representativos da literatura 
castelá anteriores ao século XIX, xerando 
criterios estéticos para a construción do 
gusto persoal 

PORCENTAXE NA CF. 40% 

                                                UF 2. Sociedade I (MP3011_33) 

Criterios de cualificación Resultados de aprendizaxe 

1.1 Valorouse a evolución histórica das 
sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga. 
 
1.2 Valorouse a relación das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga coas 
paisaxes naturais. 
 

RA 1. Valora a evolución histórica das 
sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga, así como as súas relacións coas 
paisaxes naturais, analizando os factores 
e os elementos implicados, e 
desenvolvendo actitudes e valores de 
aprecio do patrimonio natural e artístico 
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1.3 Apreciouse o patrimonio natural e 
artístico. 
 
2.1 Analizouse a transformación do 
mundo antigo no medieval. 
 
2.2 Recoñeceuse a evolución do espazo 
europeo e as relacións co extraeuropeo. 
 
 

RA 2. Valora a construción do espazo 
europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das 
sociedades agrarias, analizando as súas 
características principais, así como a súa 
persistencia na sociedade actual e no 
contorno inmediato 

PORCENTAXE NA CF. 30% 

 

c) PROCEDEMENTOS PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 

 Para a recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliación, proporanse actividades de reforzo relacionadas 

cos contidos das UF non superadas impartidas no 1º e/ou 2º trimestre do presente curso, que 

serán enviadas por correo polo profesor correspondente.   

 Estas actividades deberán de ser realizadas por aqueles alumnos/as que non superaron a 1ª 

e/ou 2ª avaliación, por obter una cualificación media inferior a 5 puntos.   

 Este alumnado deberá enviar as actividades realizadas ó docente para a súa corrección dentro 

do prazo establecido, a través do correo electrónico ou do medio acordado. 

 Para superar a 1ª e/ou 2ª avaliación débense de cumprir dúas condicións:  

1. O alumnado deberá enviar as actividades propostas polo docente dentro do prazo 

establecido, a través dos medios indicados anteriormente e no formato estipulado. Non se 

aceptan tarefas entregadas fora do prazo acordado. 

2. O 50% de estas actividades deben estar realizadas de forma correcta. 

 Si o/a alumno/a cumpre as dúas condicións, obterá unha cualificación de 5 puntos na 1ª e/ou 

2ª avaliación, e polo tanto consideraranse superadas. 

 Aqueles alumnos/as que non entreguen as actividades propostas dentro do prazo establecido, 

ou no caso de entregalas, non realicen correctamente o 50 % das mesmas, non superarán a 1ª 

e/ou 2ª avaliación. Pero, de seres o caso, poderán realizar unha proba telemática a través do 

medio establecido polo/a docente no día, hora e tempo establecidos polo/a profesor/a. Terá 

lugar no mes de xuño e versará sobre algúns RA seleccionados da 1ª e/ou 2ª avaliación 

anteriormente descritos, e terá una puntuación máxima de 5 puntos.   

 

c1) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

-Prácticas textuais de diferente índole  
-Lectura e comprensión de textos  orais 
ou escritos 
-Elaboración de textos orais 
-Análises de documentos, pequenas 
investigacións, etc.  
-Resposta  a preguntas  

-Corrección individual (probas escritas)  
-Corrección de cuestionario oral ou 
escrito (lectura comprensiva)  
-Traballos individuais 
-Actividades de autoavaliación 
(solucionarios, cuestionarios) 
-Rúbricas   
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-Comentario de textos orais ou escritos 
-Elaboración de sínteses, mapas 
conceptuais.  
-Memorización comprensiva 

 

c2) PROBA DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA PARA O ALUMNADO CON PERDA DO 

DEREITO A EVALUACIÓN CONTINUA (PD). 

 O alumnado con perda do dereito a avaliación continua (PD) terá dereito a unha proba final 

extraordinaria no día, hora e tempo establecidos polo/a profesor/a. Terá lugar no mes de xuño 

e versará sobre algúns RA seleccionados da 1ª e/ou 2ª avaliación anteriormente descritos, e terá 

una puntuación máxima de 5 puntos.  As probas finais extraordinarias de PD realizaranse 

prioritariamente de xeito presencial, sempre que a situación e autoridades sanitarias o 

permitan, ou no seu caso de xeito telemático a través do medio establecido polo/a docente. 

 

d) MEDIDAS DE REFORZO, REPASO E AMPLIACIÓN DE CONTIDOS E APRENDIZAXES 

ANTERIORES Ó ESTADO DE ALARMA PARA TODO OU PARTE DO ALUMNADO 

 

 Para aqueles alumnos/as que teñen superadas a 1ª e a 2ª avaliación, proporanse actividades de 

repaso e ampliación relacionadas cos contidos das unidades impartidas no 1º e no 2º trimestre 

do presente curso, que serán enviadas por correo.   

 De seres o caso, proporase ó alumnado avanzar na programación prevista e non impartida con 

actividades ou contidos novos, pero, coma no resto de tódalas tarefas en liña inseridas neste 3º 

trimestre, unicamente serán tidas en conta na avaliación dos/as estudantes de forma positiva, 

non podendo ir en detrimento da cualificación xa obtida na fase de aprendizaxe presencial (ate 

a suspensión das aulas). 

 Este alumnado deberá enviar as actividades realizadas o/a profesor/a para a súa corrección 

dentro do prazo establecido, a través do medio establecido e no formato estipulado. 

 Estes alumnos e alumnas poderán acadar unha subida de ata un punto sobre a nota mínima 

final do curso (nota media entre a 1ª e a 2ª avaliación), sempre e cando se cumpran dúas 

condicións:   

1. O alumnado deberá enviar as actividades propostas polo/a profesor/a dentro do prazo 

establecido, no formato estipulado e a través dos medios indicados anteriormente.  

2. O 50 % de estas actividades deben estar realizadas de forma correcta. 


