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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
 (LLINGUA CASTELÁ, GALEGA E SOCIEDADE)

Criterios de avaliación
CA1.1  Aplicáronse as  técnicas  da  escoita  actva na  análise  de  mensaxes  orais  procedentes  de  diversas
fontes.  
CA1.2 Recoñeceuse a intención comunicatva e a estrutura e cohesión da comunicación oral,  valorando
posibles respostas.  
CA1.3 Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e nas
exposicións.  
CA1.4 Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de partcipación nelas.  
CA1.5 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüístcas na comprensión e aplicáronse na
composición de mensaxes orais, valorando e eliminando os usos discriminatorios 
CA1.6 Utlizouse a terminoloxía gramatcal correcta na comprensión das actvidades gramatcais propostas e
na súa resolución.  
CA2.1  Valoráronse  e  analizáronse  as  característcas  principais  dos  tpos  de  textos  en  relación  coa  súa
adecuación para o traballo que se desexe realizar e en función da súa fnalidade.
CA2.2 Utlizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de
reinterpretación de contdos.
CA2.3  Aplicáronse  sistematcamente  estratexias  de  lectura  comprensiva  na  interpretación  dos  textos,
recoñecendo posibles usos discriminatorios.
CA2.4 Resumiuse o contdo dun texto escrito,  extraendo a idea principal,  as secundarias e o propósito
comunicatvo, revisando e reformulando as conclusións obtdas.
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 gramatcais e ortográfcas na redacción de textos, de xeito que o
texto fnal resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicatvo
CA2.7 Utlizouse o léxico específco da familia profesional do ítulo.
CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistematzadas na preparación de textos escritos que permiten mellorar a
comunicación escrita.
CA3.1 Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período considerado, recoñecendo as
obras máis representatvas.
CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, situándoa
no seu contexto e utlizando instrumentos pautados.
CA3.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias.
CA3.4  Aplicáronse  estratexias  de  análise  de  textos  literarios,  recoñecendo  os  temas  e  os  motvos,  os
elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estlístcos máis signifcatvos.
CA3.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua castelá,
recollendo de forma analítca a información correspondente.
CA4.1 Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado, recoñecendo as
obras máis representatvas.
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CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, situándoa
no seu contexto e utlizando instrumentos pautados.
CA4.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias.
CA4.4  Aplicáronse  estratexias  de  análise  de  textos  literarios,  recoñecendo  os  temas  e  os  motvos,  os
elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estlístcos máis signifcatvos.
CA4.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua galega,
recollendo de forma analítca a información correspondente.
CA5.1  Identfcouse  a  situación  sociolingüístca  das  distntas  linguas  do  Estado  español,  valorando  a
diversidade lingüístca como un elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a todas as linguas o
mesmo valor e a mesma función comunicatva.  
CA5.2  Recoñécese  a  variedade interna  das  linguas castelá  e  galega  como símbolo  da riqueza do noso
patrimonio lingüístco.  
CA5.3 Identfcáronse as  causas  e consecuencias  dos  feitos  máis  relevantes da historia social  da lingua
galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.  
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 lingüístcos.  

SOCIEDADE
CA1.1  Discrimináronse  as  consecuencias  para  a  organización  das  sociedades  actuais  das  correntes
ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo
CA1.3 Categorizáronse as característcas 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, utlizando gráfcas e fontes directas seleccionadas
CA1.5 Valorouse o proceso de unifcación do espazo europeo, analizando a súa evolución, os seus principios
e  as  súas insttucións signifcatvas,  e  argumentouse a  súa infuencia nas polítcas nacionais  dos  países
membros da Unión Europea
CA1.6  Asociouse  a  evolución  dos  acontecementos  históricos  globais  coa  evolución  histórica  do  Estado
español  e do territorio  galego, identfcando as súas fases de evolución,  os principais  confitos e a súa
situación actual
CA1.7 Identfcáronse 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 estétca
CA1.8 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtvos propios do ítulo e describíronse as súas
transformacións e os principais ftos de evolución nos seus sistemas organizatvos e tecnolóxicos
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 cotá
CA2.2 Analizáronse os principios  reitores,  as  insttucións e as normas de funcionamento das principais
insttucións internacionais, xulgando o seu papel nos confitos mundiais
CA2.3  Valorouse  a  importancia  da  mediación  e  da  resolución  de  confitos  na  extensión  do  modelo
democrátco, desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes
CA2.4 Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrátco español valorando o contexto histórico do seu
desenvolvemento
CA2.5  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 acttude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan
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CA2.6  Elaborouse  información  pautada  e  organizada  para  a  súa  utlización  en  situacións  de  traballo
colaboratvo e contraste de opinións
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
organizatvos da actvidade produtva

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

RA1 - Utliza estratexias comunicatvas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e en
lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando os principios da escoita actva, estratexias
razoadas de composición e as normas lingüístcas correctas en cada caso 

RA2 - Utliza estratexias comunicatvas 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 clasifcación, de xeito estruturado 

RA3 - Interpreta textos literarios representatvos 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

RA4 - Interpreta textos literarios representatvos 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

RA5 - Coñece e valora a situación sociolingüístca das distntas linguas do Estado español e as principais
característcas das variedades xeográfcas da lingua galega e da lingua castelá, así como as distntas 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 lingüístcos

2. Avaliación e cualifcación

➔ Avaliación  

Procedementos:

-Realización de tarefas semanais de repaso e de recuperación sobre os temas impartdos durante o

curso académico.  

-Probas fnais

Instrumentos:  Rúbricas, escalas de valoración, listas de cotexo   
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➔ Cualifcación fnal  

-Para superar o curso académico, o alumno deberá realizar as tarefas semanais que lle propón a

profesora. 

-Se esta opción non é a elixida polo alumno, este será convocado para realizar unha proba fnal

presencialmente no mes de xuño.  Se a situación non o permite, a profesora realizaralle un exame

por vía telemátca. 

Esta proba axustarase aos estándares que se piden nesta programación adaptada e seguirá os

modelos que se fxeron no curso. 

-O alumnado para ter superada a materia ten que sacar unha nota igual ou superior a 5. A nota

será a obtda no exame sen redondeo decimal.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre 

(recuperación, repaso, reforzo e  ampliación)

➔ Actvidades  

-Entregaráselles  fchas con actvidades de cada unidade de recuperación e de repaso. 

-As tarefas enviaranse  semanalmente e avíisaráselles do prazo de entrega no correo indicado. 

➔ Metodoloxía (alumnado con conectvidade e sen conectvidade):  

O método que se aplica para este alumnado é a comunicación por correo electrónico e whatsaapp.

Os alumnos poden realizar o traballo no computador ou no caderno. E poderán envialo tanto por

correo electrónico como por  whatsapp. 

A profesora encargarase de corrixir as tarefas e enviarlle ao alumno os resultados e os respectvos

comentarios de cada unha delas. 

➔ Materiais e recursos  

-Libro do Alumnado  2º FP BÁSICA. Comunicación e Sociedade II. Anaya

-Cadernos complementarios de ortografa, léxico, morfosintaxe e expresión escrita.

-Recursos dixitais e enlaces web.

-Material audiovisual relacionado.
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4. Información e publicidade

➔ Información ao alumnado e ás familias  

A profesora estará en contacto co seu alumnado a través do correo electrónico e do grupo de

whatsapp.   

De observar a non partcipación ou falta de interese dalgún alumno /a, a profesora comentarao

na reunión de profesorado.

O alumnado pode consultar dúbidas a través do correo electrónico dos profesores e tamén do

whatsapp

➔ Publicidade  

Tanto  o  alumnado  como  as  familias  poderán  acceder  a  esta  Adaptación  da  programación

didáctca do departamento de lingua galega , a través da páxina WEB do centro.
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