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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

1 WHERE DO YOU WORK? WHAT ARE YOU DOING NOW?

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral
en lingua inglesa aplicando os principios de escoita activa e 
elaborando presentacións orais de pouca extensión,claras e 
estruturadas relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e 
cotiás dos ámbitos persoal, público e profesional.

 CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa 
para a comprensión oral e específica das mensaxes recibidas, sen 
necesidade de entender todos os seus elementos.

 CA1.2 Identificouse a intención comunicativa da  mensaxe directa ou
empregando un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e
marcadores de discurso.

 CA1.3 identificouse a idea global e o sentido xeral do texto oral en 
estruturas gramaticais básicas, en oracións sinxelas de situacións 
habituais frecuentes e de sentido predicible concreto.

 CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación esenciais que 
axudan a entender o sentido global e as ideas principais e 
secundarias da mensaxe.

 CA1.5 Realizáronse composicións e presentacións orais breves de 
acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e os trazos  
propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público e 
profesional.

 CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de 
discurso par iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o discurso en 
situacións habituais frecuentes e aspectos concretos.

 CA1.7 Expresouse a información empregando unha pronuncia e 
entoación razoables, aceptándose as pautas e pequenas vacilacións.

 CA1.8 Amosouse unha actitude crítica e reflexiva acerca da 

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

-PE1.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
-PE2.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
-PE3.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
-PE4.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
-LC1.  Léxico,  frases  e  expresións  para  se
desenvolver en transaccións e xestións cotiás
do ámbito persoal e profesional.
-LC2.  Léxico,  frases  e  expresións  para  se
desenvolver en transaccións e xestións cotiás
do  ámbito  persoal  e  profesional.  Recursos
gramaticais, tempos e formas verbais simples
e  compostas,  funcións  comunicativas
asociadas  a  situacións  habituais  do  ámbito
profesional,  público e profesional.  Elementos
lingüísticos  fundamentais.  Marcadores  do
discurso.  Dominio  sinxelo  do  discurso:
coherencia  e  cohesión.  Oracións  simples  e
subordinadas de escasa complexidade.
-LC3. Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos
que  presenten  maior  dificultade.  Estratexias
de  interacción  para  manter  e  seguir  unha
conversa.
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información que supuña calquera tipo de discriminación.
 CA1.9 Identificáronse e valoráronse as normas de relación social e as

normas de cortesía máis frecuentes de países onde se fala a lingua 
estranxeira.

 CA1.10 Identificáronse e valoráronse os costumes a as actividades 
cotiás da comunidade e do lugar de traballo onde se fala a lingua 
estranxeira.

 CA1.11 Identificáronse as principais actitudes e os comportamentos 
profesionais en situacións de comunicación habituais do ámbito 
profesional.

NON

NON

NON

NON

NON

NON

-TO1.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais  breves  e  sinxelos.  Estratexias  de
comprensión e escoita activa.
-TO2.  Normas  socioculturais  na relación  dos
ámbitos  persoal,  público  e  profesional  en
situacións cotiás.

 RA2 Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en 
situacións habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos 
de ámbito persoal, público  e profesional empregando estratexias de
comunicación básica.

 CA2.1 Dialogouse seguindo un guión sobre temas concretos e 
frecuentes do ámbito profesional, público e persoal.

 CA2.2 Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias

 CA2.3 Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, cotiás da 
vida profesional, pública e persoal, solicitando e proporcionando 
información con certo detalle.

 CA2.4 Mantívose a interacción utilizando diversas estratexias de 
comunicación esenciais para amosar o interese e a comprensión.

 CA2.5 Utilizáronse estratexias de comprensión para suplir carencias 
na lingua estranxeira (parafrasear, linguaxe corporal e axudas 
audiovisuais), para facilitar a comprensión oral entre as persoas 
interlocutoras.

 CA2.6 Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas e un 
repertorio esencial e limitado de expresións, frases, palabras 
frecuentes e marcadores de discurso lineal.

 CA2.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e 
unha pronuncia razoables e comprensibles, aceptándose algunhas 

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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pausas e vacilacións, nun rexistro formal ou neutro e sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea 
distorsionada.

 RA3 Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua 
inglesa relativos a situacións de comunicación habituais de ámbito 
persoal, público e profesional, aplicando estratexias de lectura 
comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de 
comprensión.

 CA3.1 Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a 
súa intención, o seu contexto e a súa estrutura e interpretando o 
seu contido global e específico sen necesidade de entender todos os
seus elementos.

 CA3.2. Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o 
sentido xeral, a información esencial e as partes principais, mesmo 
cando o texto se organiza de distinta maneira.

 CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas e un
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de 
discurso básicos e lineais, en situacións habituais frecuentes e 
concretas de contido predicible.

 CA3.4 Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ó 
propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa 
complexidade en situacións habituais e concretas de contido 
predicible.

 CA3.5 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un 
propósito comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes
para enlazar as oracións.

 CA3.6 Respectáronse as normas gramaticais ortográficas e 
tipográficas, seguindo pautas sistemáticas e concretas de revisión e 
corrección.

 CA3.7 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da 
información que supoña calquera tipo de discriminación.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ 

SÍ

-PE5.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias, información xeral de textos orais
breves e sinxelos.

-PE7. Recursos gramaticais. Tempos e formas
verbais  simples  e  compostas.  Funcións
comunicativas asociadas a situacións habituais
do  ámbito  persoal,  público  e  profesional.
Elementos  lingüísticos  fundamentais.
Marcadores do discurso.  Dominio sinxelo do
discurso:  coherencia  e  cohesión.  Oracións
simples  e  subordinadas  de  escasa
complexidade.

-TO7.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  de  textos  orais
breves e sinxelos.

Nº Unidade didáctica

2 WE WERE IN TOWN YESTERDAY. WHEN DID YOU GO ON HOLIDAY? WHAT WERE YOU DOING WHEN I CALLED?

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral
en lingua inglesa aplicando os principios de escoita activa e 
elaborando presentacións orais de pouca extensión,claras e 
estruturadas relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e 
cotiás dos ámbitos persoal, público e profesional.

 CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa 
para a comprensión oral e específica das mensaxes recibidas, sen 
necesidade de entender todos os seus elementos.

 CA1.2 Identificouse a intención comunicativa da  mensaxe directa ou
empregando un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e
marcadores de discurso.

NON NON

NON

-PE1.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
-PE2.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
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 CA1.3 identificouse a idea global e o sentido xeral do texto oral en 
estruturas gramaticais básicas, en oracións sinxelas de situacións 
habituais frecuentes e de sentido predicible concreto.

 CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación esenciais que 
axudan a entender o sentido global e as ideas principais e 
secundarias da mensaxe.

 CA1.5 Realizáronse composicións e presentacións orais breves de 
acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e os trazos  
propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público e 
profesional.

 CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de 
discurso par iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o discurso en 
situacións habituais frecuentes e aspectos concretos.

NON

NON

NON

NON

-PE3.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
-PE4.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais breves e sinxelos.
-LC1.  Léxico,  frases  e  expresións  para  se
desenvolver en transaccións e xestións cotiás
do ámbito persoal e profesional.
-LC2.  Léxico,  frases  e  expresións  para  se
desenvolver en transaccións e xestións cotiás
do  ámbito  persoal  e  profesional.  Recursos
gramaticais, tempos e formas verbais simples
e  compostas,  funcións  comunicativas
asociadas  a  situacións  habituais  do  ámbito
profesional,  público e profesional.  Elementos
lingüísticos  fundamentais.  Marcadores  do
discurso.  Dominio  sinxelo  do  discurso:
coherencia  e  cohesión.  Oracións  simples  e
subordinadas de escasa complexidade.
-LC3. Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos
que  presenten  maior  dificultade.  Estratexias
de  interacción  para  manter  e  seguir  unha
conversa.
-TO1.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  esencial  de  textos
orais  breves  e  sinxelos.  Estratexias  de
comprensión e escoita activa.
-TO2.  Normas  socioculturais  na relación  dos
ámbitos  persoal,  público  e  profesional  en
situacións cotiás.

 RA2  Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en 
situacións habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos 
de ámbito persoal, público  e profesional empregando estratexias de
comunicación básica.

 CA2.1 Dialogouse seguindo un guión sobre temas concretos e 
frecuentes do ámbito profesional, público e persoal.

 CA2.2 Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias

NON NON

NON

NON

-LC4.  Léxico,  frases  e  expresións  para  se
desenvolver en transaccións e xestións cotiás
dos ámbitos persoal e profesional. Estratexias
de  interacción  para  manter  e  seguir  unha
conversa. Uso de frases estandarizadas.
-LC5.  Descrición  de  aspectos  concretos  de
persoas, lugares, servizos básicos, obxectos e
xestións  sinxelas.  Información  global  e
específica de mensaxes de escasa dificultade,
referentes  a  asuntos  básicos  cotiáns  dos
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 CA2.3 Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, cotiás da 
vida profesional, pública e persoal, solicitando e proporcionando 
información con certo detalle.

 CA2.4 Mantívose a interacción utilizando diversas estratexias de 
comunicación esenciais para amosar o interese e a comprensión.

 CA2.5 Utilizáronse estratexias de comprensión para suplir carencias 
na lingua estranxeira (parafrasear, linguaxe corporal e axudas 
audiovisuais), para facilitar a comprensión oral entre as persoas 
interlocutoras.

 CA2.6 Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas e un 
repertorio esencial e limitado de expresións, frases, palabras 
frecuentes e marcadores de discurso lineal.

 CA2.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e 
unha pronuncia razoables e comprensibles, aceptándose algunhas 
pausas e vacilacións, nun rexistro formal ou neutro e sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea 
distorsionada.

NON
NON

NON

NON

ámbitos persoal, público e profesional.
LC6.  Estratexias  de  comprensión  e  escoita
activa.  Pronuncia  de  fonemas  ou  grupos
fónicos que presenten maior dificultade. Uso
de rexistros axeitados nas relacións sociais  e
das normas de cortesía. Recoñecemento e uso
de expresións relacionadas cos costumes e os
ritos dunha comunidade de persoas usuarias
da  lingua  inglesa.  Estratexias  de  interacción
para manter e seguir unha conversa. Uso de
frases estandarizadas.
-TO5. Estratexias de interacción para manter e
seguir  unha  conversa.  Uso  de  frases
standarizadas.

-LC8. Léxico, frases e expresións para se
desenvolver en transaccións e xestións cotiás
dos ámbitos persoal e profesional. Recursos

gramaticais. Tempos e formas verbais simples
e compostos. Funcións comunicativas

asociadas a situacións habituais do ámbito
persoal, público e profesional. Elementos
lingüísticos fundamentais. Marcadores do

discurso. Dominio sinxelo do discurso:
coherencia e cohesión. Oracións simples e

subordinadas de escasa complexidade.

 RA3 Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua 
inglesa relativos a situacións de comunicación habituais de ámbito 
persoal, público e profesional, aplicando estratexias de lectura 
comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de 
comprensión

 CA3.1 Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a 
súa intención, o seu contexto e a súa estrutura e interpretando o 
seu contido global e específico sen necesidade de entender todos os
seus elementos.

 CA3.2. Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o 
sentido xeral, a información esencial e as partes principais, mesmo 
cando o texto se organiza de distinta maneira.

 CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas e un
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de 
discurso básicos e lineais, en situacións habituais frecuentes e 
concretas de contido predicible.

 CA3.4 Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ó 
propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa 

NON NON

NON

NON

NON

-PE5.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias, información xeral de textos orais
breves e sinxelos.

-PE7. Recursos gramaticais. Tempos e formas
verbais  simples  e  compostas.  Funcións
comunicativas asociadas a situacións habituais
do  ámbito  persoal,  público  e  profesional.
Elementos  lingüísticos  fundamentais.
Marcadores do discurso.  Dominio sinxelo do
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complexidade en situacións habituais e concretas de contido 
predicible.

 CA3.5 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un 
propósito comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes
para enlazar as oracións.

 CA3.6 Respectáronse as normas gramaticais ortográficas e 
tipográficas, seguindo pautas sistemáticas e concretas de revisión e 
corrección.

 CA3.7 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da 
información que supoña calquera tipo de discriminación.

NON

NON

NON

discurso:  coherencia  e  cohesión.  Oracións
simples  e  subordinadas  de  escasa
complexidade.

-TO7.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  de  textos  orais
breves e sinxelos.

Nº Unidade didáctica

9 A ARTE CONTEMPORÁNEA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1- Infire as características  esenciais  dos principais  movementos
artísticos  conemporáneos   analizando  os  trazos  básicos   e
relacionándoos co contexto histórico e cultural.  

 CA1.7 - Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea,
en especial a galega e a española, e a súa evolución ata os nosos
días, construíndo opinións e criterios propios de orde estética

 CA1.9 - Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión
de  información  que  permitan  a  avaliación  das  aprendizaxes
realizadas, utilizando o vocabulario preciso

NON 

NON 

SÍ 

NON 

Cuestionarios on line

 RA2  –  Valora  e  respecta  as  aportacións  artísticas  de  cada  época
como elementos esenciais do patrimonio e da sociedade. 

 CA 2.5- Valorouse a implicación do principio de non discriminación
nas  relacións  persoais  e  sociais  do  contorno,  xulgando
comportamentos  propios  e  alleos  e  inferindo  pautas  e  accións
apropiadas para acomodar a actitude aos dereitos e ás obrigas que
diso se derivan 

NON NON 

Nº Unidade didáctica
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11 O MODELO DEMOCRÁTICO ESPAÑOL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA1- Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas
a  partir  do  estudo  da  súa  evolución  histórica,  analizando  os  trazos
básicos  da  súa  organización  social,  política  e  económica  en distintos
momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

CA1.3-Categorizáronse  as  características  da  organización  social
contemporánea,  en  especial  a  galega  e  a  española,  analizando  a
estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a súa evolución
durante o período, utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas 
CA1.6-Asociouse  a  evolución  dos  acontecementos  históricos  globais
coa  evolución  histórica  do  Estado  español  e  do  territorio  galego,
identificando as súas fases de evolución, os principais conflitos e a súa
situación actual 
CA1.9-Elaboráronse instrumentos pautados de recollida  e difusión de
información  que  permitan  a  avaliación  das  aprendizaxes  realizadas,
utilizando o vocabulario preciso 

NON NON 

RA2 -  Valora os principios básicos do sistema democrático analizando
as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se
manifesta,  inferindo  pautas  de  actuación  para  acomodar  o  seu
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

CA2.4. -Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español
valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento 
CA2.6  -  Elaborouse  información  pautada  e  organizada  para  a  súa
utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de opinións

NON SÍ Cuestionario  online 



5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

MÍNIMOS ESIXIBLES 
Serán os mencionados en cada unidade didáctica  e que se sintetizan nos seguintes, sempre e cando se demostre a súa consecución a través do respecto, o traballo colaborativo e o esforzo persoal: 

- ( LINGUA INGLESA II) COMUNICACIÓN ESCRITA (UD. 1): 
- Lectura e comprensión dun texto sobre situacións habituais da visa cotiá recoñecendo o sentido global e aspectos específicos con un léxico sinxelo.
- Identificación de estruturas gramaticais e oracións sinxelas en situacións habituais frecuentes.
- Completar frases, oracións e textos sinxelos con estruturas gramaticais de escasa complexidade.
- Elaboración de textos breves e sinxelos empregando o léxico adecuado e os conectores máis frecuentes.
- Respecto das normas gramaticais e ortográficas.
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 COMUNICACIÓN ORAL (U.D 3):
- Uso correcto das técnicas de escoita activa e de elaboracicón de textos orais correctos  nos niveis gramatical, léxico  e textual.
- Manexo axeitado dos usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas  na comprensión e aplicación  na composición de mensaxes orais, valorando e eliminando os usos discriminatorios.
- COMUNICACIÓN ESCRITA (U. D. 4):
-  Coñecemento das principais  categorías e estruturas gramaticais e uso correcto para os  textos de creación propia.
- Interpretación e resumo correcto dun texto.
- Distinción e creación de sinxelos textos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo...)
- Uso correcto dos rexistros e das   principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo.
- LITERATURA E SOCIEDADE (U. D. 5): 
-  Caracterización e recoñecemento dos movementos literarios  en lingua galega e en lingua castelá no período considerado, recoñecendo as obras máis representativas .
- Aplicación de  estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos.
-  Coñecemento do estándar das linguas castelá e galega e da súa función, así como a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos .
- A CONSTRUCIÓN DOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS (U.D. 6): 
-  Coñecemento  e explicación dos trazos básicos do Antigo Réxime fronte aos das  sociedades  democráticas liberarais.
- Valoración axeitada do papel das ideas da Ilustración  nos cambios  históricos.
- A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS (U.D. 7) :
-  Comprensión e aplicación á interpretación da realidade do  funcionamento básico dos sistemas económicos e dos seus sectores productivos.
- Emprego  coherente nunha exposición dos conceptos de  sistema económico, globalización, desenvolvemento tecnolóxico, dano ambiental e desenvolvemento sostible. 
- AS RELACIÓNS INTERNACIONAIS NOS SÉCULOS XIX e XX (U.D. 9) :
-  Comprensión do feito do Imperialismo e recoñecemento das súas consecuencias históricas.
- Motivos, países implicados e consecuencias das dúas guerras mundiais.
-  A SOCIEDADE ACTUAL E AS ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS (U.D. 11):
- Coñecemento razonado do proceso de unificación europea, desde a CEE ata a UE, das institucións europeas fundamentais e das repercusións que nas políticas e economías nacionais supón pertencer a este organismo.
- Valoración da Declaración Internacional dos Dereitos Humanos e análise crítico da realidade actual desde os principios deste documento. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O módulo profesional Comunicación e Sociedade II abarcará as unidades formativas e porcentaxes de cualificación seguintes:

-Lingua Galega e Castelá II: 50%.
-Sociedade II: 30%
-Lingua Inglesa II: 20%.

Para que o alumno sexa cualificado satisfactoriamente é necesario que a nota media das tres unidades formativas sexa igual ou superior a 5. Para alcanzar esa nota media é condición indispensable que o alumno obteña unha
cualificación mínima de 3 sobre 10 en cada unha delas. De non ser así, a cualificación será negativa e non se realizará a media porcentual detallada arriba.
Realizaranse DÚAS AVALIACIÓNS PARCIAIS DE MÓDULOS ó longo do curso,  en DECEMBRO e ABRIL (telemática). Posto que o período do estado de alarma dou comezo o día 13 de marzo, non se puido rematar  presencialmente a
materia correspondente á 2º AVALIACIÓN PARCIAL DE MÓDULOS, cuxa sesión de avaliación tivo lugar o día 14 de abril e A AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULOS á semana seguinte. 
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A cualificación do Módulo de Comunicación e Sociedade II na 2ª AVALIACIÓN PARCIAL DE MÓDULOS  obtívose tendo en conta os resultados das probas tanto orais como escritas realizadas ata o día 13 de marzo. Así mesmo tamén
se tiveron en conta as actividades desenvolvidas durante o período non presencial para subir nota, en ningún caso para minorala. Para a AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULOS seguíronse os mesmos criterios. 
O alumnado que obtivo unha cualificación  inferior a 5  na AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULOS, continuará  coa actividade académica , consistente na realización de diversas  tarefas de recuperación.  A conexión telemática  periódica
e regular será a ferramenta utilizada para continuar co proceso de ensino-aprendizaxe.  Este alumnado volverase a avaliar na AVALIACIÓN FINAL DE CICLO en xuño, coincidindo co remate das actividades lectivas. Nese proceso,
cualificaránse sobre  o 1O0%  as  tarefas orais e escritas desenvolvidas neste período non presencial, tendo en conta:  a presentación, puntualidade nos prazos das entregas ou das videoconferencias, limpeza e claridade das
mesmas.  De non entregalas,  fará unha proba oral e/ou escrita  de cada unidade formativa, co mesmo valor atribuído ás actividades telemáticas . De ningún xeito a nota desta avaliación final de ciclo se verá reducida respecto á da
avaliación final de módulos; será, pois, como mínimo, igual.  Á calificación obtida en cada UNIDADE FORMATIVA aplicaránselle as porcentaxes  de cualificación  estipuladas  enriba ( 50% para Lingua Galega e Castelá, 30% para
Sociedade e 20% para Lingua Inglesa) e de aí obterase a nota do módulo nesta avaliación final de ciclo.

O alumnado que non acade A PUNTUACIÓN MÍNIMA sinalada (3 sobre 10) nalgunha das unidades formativas, PODERÁ APROBAR O MÓDULO sempre  e cando se cumpran as seguintes condicións:

a) aprobara 2 das 3 unidades formativas, 
b) non obtendo unha cualificación inferior a 3 na cualificación global da unidade suspensa e
c) a media aritmética das tres unidades sexa 5 ou superior.
d) De non ser así, a cualificación será negativa e nunca superior a 4.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

UNIDADE DIDÁCTICA 1
Nº Unidade didáctica

1 WHERE DO YOU WORK? WHAT ARE YOU DOING NOW?

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SI SI RA3  Elabora  textos  breves  e  sinxelos  con  certo  detalle  en  lingua  inglesa
relativos a situacións de comunicación habituais de ámbito persoal, público e
profesional,  aplicando  estratexias  de  lectura  comprensiva  e  desenvolvendo
estratexias sistemáticas de comprensión.

CA3.1  Leuse  o  texto  recoñecendo  os  trazos  esenciais  do  xénero,  a  súa
intención,  o  seu contexto e a  súa estrutura e interpretando o seu contido
global e específico sen necesidade de entender todos os seus elementos.
CA3.2. Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral,
a información esencial e as partes principais, mesmo cando o texto se organiza
de distinta maneira.
CA3.3  Identificáronse  estruturas  gramaticais  e  oracións  sinxelas  e  un
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso
básicos  e lineais,  en situacións  habituais  frecuentes e concretas  de contido
predicible.
CA3.4 Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ó propósito
comunicativo,  con  estruturas  gramaticais  de  escasa  complexidade  en
situacións habituais e concretas de contido predicible.
CA3.5  Elaboráronse  textos  breves  e  sinxelos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo,  empregando  os  conectores  máis  frecuentes  para  enlazar  as
oracións.
CA3.6  Respectáronse  as  normas  gramaticais  ortográficas  e  tipográficas,
seguindo pautas sistemáticas e concretas de revisión e corrección.
CA3.7 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que
supoña calquera tipo de discriminación.

PE5.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias, información xeral de textos orais
breves e sinxelos.

-PE7. Recursos gramaticais. Tempos e formas
verbais  simples  e  compostas.  Funcións
comunicativas asociadas a situacións habituais
do  ámbito  persoal,  público  e  profesional.
Elementos  lingüísticos  fundamentais.
Marcadores do discurso.  Dominio sinxelo do
discurso:  coherencia  e  cohesión.  Oracións
simples  e  subordinadas  de  escasa
complexidade.
No  c-TO7.  Distinción  de  ideas  principais  e
secundarias,  información  de  textos  orais
breves e sinxelos.
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UNIDADE DIDÁCTICA 3
Nº Unidade didáctica

3 COMUNICACIÓN ORAL 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SÍ SÍ RA1-  Utiliza  estratexias  comunicativas  para  interpretar  e  comunicar
información  oral  en lingua galega e en lingua  castelá,  no ámbito laboral  e
noutros  contextos,  aplicando  os  principios  da  escoita  activa,  estratexias
razoadas de composición e as normas lingüísticas correctas en cada caso 

CA1.1-Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais
procedentes de diversas fontes 
CA1.2-Recoñeceuse  a  intención  comunicativa  e  a  estrutura  e  cohesión  da
comunicación oral, valorando posibles resposta 

Probas orais (conversas, breves exposicións
ou resumos) 

RA2-  Coñece  e  valora  a  situación  sociolingüística  das  distintas  linguas  do
Estado español  e as  principais  características  das variedades  xeográficas  da
lingua galega e da lingua castelá, así como as distintas etapas, desde comezos
do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua castelá, valorando
a función do estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega e rexeitando
os prexuízos lingüísticos 

CA1.5-Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na
comprensión e aplicáronse na composición  de mensaxes orais,  valorando e
eliminando os usos discriminatorios 

Probas orais (conversas, breves exposicións
ou resumos) 

UNIDADE DIDÁCTICA 4

Nº Unidade didáctica

4 COMUNICACIÓN ESCRITA 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SÍ SÍ RA. 2- Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en
lingua  galega  e  en  lingua  castelá,  no  ámbito  laboral  e  noutros  contextos,
aplicando  á  composición  autónoma  de  textos  de  progresiva  complexidade
estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado 

CA1.6-Utilizouse  a  terminoloxía  gramatical  correcta  na  comprensión  das
actividades gramaticais propostas e na súa resolución 
CA2.1-Valoráronse  e  analizáronse  as  características  principais  dos  tipos  de
textos en relación coa súa adecuación para o traballo que se desexe realizar e
en función da súa finalidade 

CA2.3- Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na
interpretación dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios 
CA2.4-Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal,  as
secundarias  e  o  propósito  comunicativo,  revisando  e  reformulando  as
conclusións obtidas 

PROBAS  ESCRITAS  E  /OU  REALIZACIÓN  DE
EXERCICIOS ESCRITOS EN SOPORTE DIXITAL: 
-   comentario  de textos  escritos  de distinto
tipo: tema, resumo, creación  ou resposta de
cuestións relativas ao contido, modificación.
-  creación  de  textos  correctos  de  distinta
finalidade e tipo 
-  Actividades  gramaticais   baseadas  no
recoñecemento e/ ou uso correcto de tipos de
palabras  e estructuras e funcións sintácticas.
-   Textos para  correxir  erros   ortográficos  e
gramaticais. 
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CA2.5 Analizouse a estrutura de diversos  textos escritos  de uso académico ou
profesional, recoñecendo os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración.
 CA2.6-Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción
de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e
ao contexto comunicativo 
CA2.10 Resolvéronse  actividades  de  comprensión  e  análise  das  estruturas
gramaticais, comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas 

UNIDADE DIDÁCTICA 5

Nº Unidade didáctica

5 LITERATURA E SOCIEDADE 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SÍ SÍ RA3- Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua castelá
desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do autor ou da
autora e relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e literario 

CA3.1-Describíronse  os  movementos  literarios  en lingua  castelá  no período
considerado, recoñecendo as obras máis representativas.
CA3.4-Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os
temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos
estilísticos máis significativos 

-CUESTIONARIO SOBRE MOVEMENTOS
LITERARIOS E SOBRE CUESTIÓNS DE TEMA E
LINGUAXE LITERARIA EN TEXTOS DIVERSOS 

- PROBAS ESCRITAS OU ORAIS 
RA4- Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua galega
desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo a intención da
autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e
literario 

CA4.1-Describíronse  os  movementos  literarios  en lingua  castelá  no período
considerado, recoñecendo as obras máis representativas.
CA4.4-Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os
temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos
estilísticos máis significativos 

RA5-  Coñece  e  valora  a  situación  sociolingüística  das  distintas  linguas  do
Estado español  e as  principais  características  das variedades  xeográficas  da
lingua galega e da lingua castelá, así como as distintas etapas, desde comezos
do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua castelá, valorando
a función do estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega e rexeitando
os prexuízos lingüísticos 

CA5.4-Valorouse  a  función  do  estándar  de  calquera  lingua,  así  como  a
necesidade  de  normalizar  a  lingua  galega  no  marco  do  plurilingüismo,
rexeitando os prexuízos lingüísticos 

- CREACIÓN DE TEXTOS CORRECTOS EN
GALEGO E CASTELÁN NA VARIEDADE

ESTÁNDAR DAS DÚAS LINGUAS
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UNIDADE DIDÁCTICA 6

Nº Unidade didáctica

6 A CONSTRUCIÓN DOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SÍ RA1- Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir
do  estudo  da  súa  evolución  histórica,  analizando  os  trazos  básicos  da  súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión
de transformacións e conflitos acaecidos 

CA1.11- Identificáronse os trazos da Ilustración,comprendendo a importancia
das  ideas  básicas  e  das  ideas  políticas  daIlustración,  aprendéndo  as
características propias da monarquía absoluta. 
CA1.12-Explicouse o termo «liberalismo», identificándo os principais trazos da
sociedade  democrática  liberal,  coomprendendo  o  proceso  de  cambio  do
Antigo Réxime ao liberalismo. 

Cuestionario escrito
Comentario dun texto 
Proba escrita ou oral 

UNIDADE DIDÁCTICA 7 

Nº Unidade didáctica

7 A ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SÍ RA1- Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir
do  estudo  da  súa  evolución  histórica,  analizando  os  trazos  básicos  da  súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión
de transformacións e conflitos acaecidos 

CA1.2-Valorouse  o  modelo  globalizado  actual  de  relacións  económicas
mediante  o  estudo  das  transformacións  económicas  producidas  como
consecuencia  das  innovacións  tecnolóxicas  e  os  sistemas  organizativos  da
actividade produtiva 

Cuestionario sobre documentais ou sobre
textos

Proba escrita  ou oral sobre conceptos básicos

UNIDADE DIDÁCTICA 8 

Nº Unidade didáctica
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8 AS RELACIÓNS INTERNACIONAIS NOS SÉCULOS XIX E XX 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SÍ RA.  1-  Infire  as  características  esenciais  das  sociedades  contemporáneas  a
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión
de transformacións e conflitos acaecidos 

CA1.4-Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas,
elaborando  explicacións  causais  e  consecutivas  que  permitan  desenvolver
opinións propias sobre os conflitos actuais 

Test sobre os principais conflitos armados do
século XX  e sobre a situación mundial

posterior 

RA2- Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas
institucións e as  organizacións políticas  e económicas en que se manifesta,
inferindo  pautas  de  actuación  para  acomodar  o  seu  comportamento  ao
cumprimento dos devanditos principios 

CA2.3-Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na
extensión do modelo democrático, desenvolvendo criterios propios e razoados
para a resolución destes 

UNIDADE DIDÁCTICA 10 

Nº Unidade didáctica

10 A SOCIEDADE ACTUAL E AS ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

SÍ RA.  1-  Infire  as  características  esenciais  das  sociedades  contemporáneas  a
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión
de transformacións e conflitos acaecidos 

CA1.5-Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa
evolución,  os  seus  principios  e  as  súas  institucións  significativas,  e
argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais dos países membros da
Unión Europea 

Cuestionario sobre antecedentes e evolución
da UE

Proba oral ou escrita

RA2- Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas
institucións e as  organizacións políticas  e económicas en que se manifesta,
inferindo  pautas  de  actuación  para  acomodar  o  seu  comportamento  ao
cumprimento dos devanditos principios 

CA2.1  Recoñecéronse  os  principios  básicos  da  Declaración  Universal  de
Dereitos  Humanos  e  a  súa  situación  no  mundo de  hoxe,  valorando  a  súa
implicación para a vida cotiá 

Cuestionario sobre principios da Declaración
Universal dos DDHH aplicados ao mundo

actual
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

- Seguimento específico, periódico e  individualizado do alumnado que non superou a AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULOS.

         - Actividades de recuperación e reforzo  por vía telemática de todos os contidos desenvolvidos ata o 13 de marzo, que se avaliarán na AVALIACIÓN FINAL DE CICLO EN XUÑO. Estes bloques de actividades, en cada unidade
formativa ceñiranse aos  CRITERIOS DE AVALIACIÓN IMPRESCINDIBLES CONSIGNADOS NO APARTADO 6 DESTE DOCUMENTO. O mesmo sucederá coa PROBA FINAL  (presencial ou online, oral ou escrita, segundo a evolución da
pandemia e das circunstancias derivadas) de cada unidade formativa, proba que deberán  facer aqueles que non realicen o traballo  de recuperación por vía telemática desenvolto nos meses de abril, maio e parte de xuño. 
        - Actividades de recuperación e reforzo para o alumnado coa MATERIA PENDENTE DE FPB1 que realizarán unha proba de todo o módulo, seguindo o baremo establecido na programación ordinaria do curso. No caso de que
supere as unidades formativas do módulo de 2º curso cunha cualificación igual ou superior a 5, terá automaticamente superada a materia de 1º.
  

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á ava liación continua

 Só se contemplará para o alumnado que teña máis de 16 anos.
Cando un alumno supere a porcentaxe de faltas de asistencia establecida por lei nunha unidade formativa, poderá presentarse á proba de AVALIACIÓN FINAL DE CICLO EN XUÑO , coincidindo coa finalización das  actividades
lectivas. Poderá examinarse de cada unha das unidades formativas nas que perdeu dito dereito. Seguirase o baremo establecido no apartado 5 deste documento de adaptación da programación didáctica  ( 5. Mínimos esixibles
para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación) . 

8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

- Adecuación, sempre que sexa posible, do ritmo de ensinanza ao  nivel do alumnado.
- Proporcionaráselle ó alumnado material e axuda específica para afianzar contidos que lle resulten de especial dificultade .
- Revisión  conxunta e solución de dúbidas derivadas de tarefas de reforzo extra.
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