
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Eduardo Pondal 2020/202115026406 Ponteceso

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
formativos de
grao básico

CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3012 Comunicación e sociedade II 62020/2021 160135

MP3012_23 Comunicación en lingua inglesa II 62020/2021 4034

MP3012_13 Comunicación en linguas galega e castelá II 62020/2021 8067

MP3012_33 Sociedade II 62020/2021 4034

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ALEJANDRO LIMERES OTERO,MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ BELLO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do título profesional básico en Servizos Administrativos consiste en realizar tarefas administrativas e de xestión básicas, con

autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas ambientais, de seguridade e de hixiene no

traballo, e comunicándose de xeito oral e escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Estas persoas exercen a súa actividade por conta allea en centros, oficinas, despachos e departamentos administrativos ou comerciais de calquera

tipo de empresa ou entidade de carácter privado ou público, en todos os sectores produtivos.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Auxiliar de oficina.

- Auxiliar de servizos xerais.

- Auxiliar de arquivo.

- Ordenanza.

- Auxiliar de información.

- Telefonista en servizos centrais de información.

- Clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia.

- Gravador/ora-verificador/ora de datos.

- Auxiliar de dixitalización.

- Operador/ora documental.

- Auxiliar de venda.

- Auxiliar de dependente de comercio.

- Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.

Prospectiva do sector ou dos sectores relacionados co título:

a) A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo require competencias non só de carácter técnico, senón aquelas outras que

estean relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de decisións, así como co desenvolvemento

de tarefas e a vocación de atención ao público, configurándose o perfil das persoas profesionais da xestión administrativa en todos os niveis como

dunha grande polivalencia.

b) As vías de demanda de emprego no sector apuntan ao incremento continuado do sector servizos. A subcontratación está a se converter nun dos

maiores nichos laborais para estas persoas, o que implica o crecemento e a proliferación de empresas dedicadas

en exclusiva a prestar servizos administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de servizos, etc.).

c) O uso habitual do idioma inglés como lingua de traballo internacional é imprescindible, como consecuencia do proceso globalizador, e

convértese nun factor máis de exixencia para as persoas profesionais da área administrativa.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
301213

Resultados de aprendizaxe

301223

Resultados de
aprendizaxe

301233

Resultados de
aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 RA3 RA1 RA2

1 Job market and free time
activities

Describir distintas actividades laborais. Preparar e
desenvolver entrevistas laborais. Comunicarse cos
compañeiros de traballo

13 7 X X X

2 Holidays and travel plans Resolver dúbidas e solicitar información telefónicamente ou
por correo. Describir o perfil persoal e laboral. Pedir informes
sobre o traballo

13 7 X X X

3 Safety and Health measures at
work. Career plan and
management money

Coñecer as medidas de seguridade e hixiene no traballo.
Prepararse en distintas formacións. Como xestionar os cartos
no día a día na vida diaria.

14 11 X X X

4 A Comunicación Oral Estratexias de Comunicación Oral 25 15 X X

5 A Comunicación Escrita Estratexias de Comunicación Escrita 25 15 X X

6 A Literatura Castelá Dende o S.
XIX ata a Actualidade

Lectura e Interpretación de Textos Casteláns Dende o S.XIX
ata a Actualidade

15 10 X X X X

7 A Literatura Galega Dende
Comezos do S.XX ata a
Actualidade

Lectura e Interpretación de Textos Galegos Dende Comezos
do S.XX ata a Actualidade

15 10 X X X X

8 Construción dos Sistemas
Democráticos

A Ilustración e as súas Consecuencias,a Sociedade Liberal e
a Sociedade Democrática

9 5 X X

9 Estrutura Económica e a súa
Evolución

Principios de Organización Económica.Economía Globalizada
Actual.Evolución do Sector Produtivo Propio en Galicia e en
España

9 5 X X

10 Relacións Internacionais Grandes Potencias e Conflito Colonial. Guerra Civil Europea.
Descolonización e Guerra Fría. Mundo Globalizado Actual.
Principais Institucións Internacionais. Galicia e España no
Marco de Relacións Actual

11 8 X X

11 Construción Europea Galicia e España en Europa 11 7 X X

Total: 160

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Job market and free time activities 13

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando presentacións orais
de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional NO

RA2 - Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, público e
profesional, empregando estratexias de comunicación básica NO

RA3 - Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional,
aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Desenvolvemento dunha entrevista con preguntas e respostas 5,011.1 Comprender e usar correctamente o novo vocabulario relativo a
empregos, traballo e actividades de tempo libro.

1.2 Comprender e usar correctamente o pasado simple en afirmativa,
negativa e interrogativa.

1.3 Practicar as formas afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas
do presenta.

Descrición dunha oficina e outros lugares de traballo 1,022.1 Usar correctamente

2.2 Comprender e usar correctamente

2.3 Comprender como se forman os adxectivos comparativos e superlativos

2.4 Usar correctamente os cuantificadores

Elaboración de textos curtos para pedir información 7,033.1 Practicar presentación e intercambio de información persoal

3.2 Usar o presente para falar de actividades cotiás

3.3 Comprender e usar correctamente o presente continuo en afirmativo,
negativo e respostas curtas

3.4 Escribir o acceso a un blog usando o presente e presente continuo

3.5 Comprender e usar correctamente vocabulario relativo á roupa e ir de
compras

3.6 Identificar e usar as ferramentas TIC

3.7 Aprender algúns consellos para a seguridade online

13TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión
global e específica das mensaxes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus
elementos

LC.1 - Estratexias fundamentais de
comprensión e escoita activa

•

S 5 CA1.2 Identificouse a intención comunicativa de mensaxes directas ou empregando un
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso, estruturadores
(de apertura, continuidade e pechamento)

PE.1 - Comprensión da información global e
da idea principal de textos básicos cotiáns,
dos ámbitos persoal, público ou profesional

•

N 5 CA1.7 Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables,
aceptándose as pautas e pequenas vacilacións

LC.2 - Estratexias de entoación e
pronunciación de mensaxes básicos, para
unha comunicación fluída

•

S 15  CA1.10 Identificáronse e valoráronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade
e do lugar de traballo onde se fala a lingua estranxeira

TO.1 - Uso de recursos básicos para a
comunicación nos ámbitos persoal, público
ou profesional en medios escritos

•

N 5 CA2.4 Mantívose a interacción utilizando diversas estratexias de comunicación esenciais
para amosar o interese e a comprensión

LC.3 - Uso dos recursos formais e
funcionais en situacións que requiran un
comportamento socio-profesional que
proxecten unha boa imaxe persoal ou
profesional

•

S 25 CA2.6 Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio esencial e
limitado de expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores de discurso lineais

TO.2 - Uso de recursos gramaticais e
tempos verbais asociados á información de
situacións frecuentes

•

N 5 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

LC.4 - Estratexias de entoación e
pronunciación dun texto

•

N 5 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

LC.5 - Estratexias de comprensión de
lectura

•

S 10 CA3.4 Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao propósito
comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, en situacións habituais e
concretas de contido predicible

LC.6 - Estratexias de planificación escrita•

S 15 CA3.6 Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas
sistemáticas e concretas de revisión e corrección

PE.2 - Estratexias de elaboración de
mensaxes e textos sinxelos en lingua
inglesa

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

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

  Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais e das normas de cortesía.

 Descrición de aspectos concretos de persoas, lugares, servizos básicos, obxectos e xestións sinxelas.

 Experiencias dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Narración, explicacións e intercambio de acontecementos e experiencias do presente, do pasado e do futuro.

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

 Recursos tecnolóxicos

 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.
 Estratexias de comprensión e escoita activa.

 Estratexias de interacción para manter e seguir unha conversa.

 Uso de frases estandarizadas.

 Información global e específica de mensaxes de escasa dificultade referentes a asuntos básicos cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Léxico para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás, necesarias, sinxelas e concretas dos ámbitos persoal, público e profesional.
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Contidos

 Terminoloxía específica da área profesional do alumnado.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Normas socioculturais nas relacións dos ámbitos persoal, público e profesional en situacións cotiás.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Desenvolvemento dunha
entrevista con preguntas e
respostas

 1.1-Explicacións das
expresións básicas e
do vocabulario
necesario para a
comprensión de
mensaxes profesionais
e cotiás.
Ta1.1- Seguimento dos
exercicios propostos no
libro de texto orientados
a aprender e fixar o
vocabulario e estruturas
propias da UD.
Ta1.2-Creación de
diálogos onde sexa
preciso fornecer e
preguntar información
específica da UD.
Ta1.3-Elaboración de
textos sinxelos
descriptivos sobre os
distintos tipos de
entrevistas.

•

 1.2-Explicación
práctica de como
elaborar unha
entrevista

•

 1.1-Seguimento dos
exercicios propostos no
libro de texto orientados
a aprender e fixar
vocabulario e estruturas
propias da unidade

•

 1.2- Elaboración de
textos sinxelos
descriptivos sobre a
organización de
distintos tipos de
entrevistas

•

 1.3- Proba de listening•

* Exercicios resoltos do
libro de texto desta UD
así como de fichas

• * Libro de texto e fichas
de elaboración propia.

•

* Audios e videos da
unidade

•

LC.1 - Estratexias
fundamentais de
comprensión e escoita
activa

•

LC.2 - Estratexias de
entoación e
pronunciación de
mensaxes básicos, para
unha comunicación
fluída

•

LC.3 - Uso dos recursos
formais e funcionais en
situacións que requiran
un comportamento socio-
profesional que
proxecten unha boa
imaxe persoal ou
profesional

•

PE.2 - Estratexias de
elaboración de
mensaxes e textos
sinxelos en lingua
inglesa

•

TO.2 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•

1,0Descrición dunha oficina e
outros lugares de traballo

Tp1.1- Explicación do
vocabulario relacionado
con unha oficina

• Ta1.1-Seguimento dos
exercicios propostos no
libro de texto orientados
a aprender e fixar o
vocabulario e estruturas
propias da UD

•

Ta1.2-Creación de
diálogos onde sexa
preciso fornecer e
preguntar información
específica da UD.

•

Tp1.2- Explicación do
vocabulario relacionado
cos distintos lugares de
traballo

•

Exercicios resoltos do
libro de texto desta UD.

•

Exercicios resoltos das
fichas de elaboración
propia correspondentes
a esta unidade

•

Audios e videos•

Libro de texto e fichas
de elaboración propia

•

LC.4 - Estratexias de
entoación e
pronunciación dun texto

•

LC.6 - Estratexias de
planificación escrita

•

PE.1 - Comprensión da
información global e da
idea principal de textos
básicos cotiáns, dos
ámbitos persoal, público
ou profesional

•

TO.2 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Elaboración de textos
curtos para pedir
información

Tp3.1- Explicacións das
expresións básicas e
do vocabulario
necesario para pedir
información

•

Tp3.2- Explicación
dunha breve actividade
de personalización co
novo vocabulario

•

Tp3.3 Explicación
dunha situación real na
que se reserva unha
habitación de hotel

•

Ta3.1- Creación de
diálogos onde sexa
preciso fornecer e
preguntar información
específica da unidade

•

Ta3.2- Proba de
Listening

•

Esquemas sobre as
diferentes alternativas
para pedir información

•

Grabación de diálogos
onde se piden distintos
tipos de información

•

Audios e videos•

Fichas de elaboración
propias e libro

•

LC.5 - Estratexias de
comprensión de lectura

•

LC.6 - Estratexias de
planificación escrita

•

PE.1 - Comprensión da
información global e da
idea principal de textos
básicos cotiáns, dos
ámbitos persoal, público
ou profesional

•

TO.1 - Uso de recursos
básicos para a
comunicación nos
ámbitos persoal, público
ou profesional en medios
escritos

•

TO.2 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•

13,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Holidays and travel plans 13

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando presentacións orais
de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional NO

RA2 - Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, público e
profesional, empregando estratexias de comunicación básica NO

RA3 - Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional,
aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Activación de estratexias básicas de comunicación no ámbito
persoal

6,011.1 Comprender e usar correctamente vocabulario relativo a viaxar e ao
turismo

1.2 Comprender e usar correctamente

1.3 Aprender e usar o pasado simple do verbo

1.4 Comprender e usar correctamente vocabulario relativo á comunicación

1.5 Practicar o pasado continuo en oracións con

Activación de estratexias básicas de comunicación no ámbito
público e profesional

7,022.1 Practicar respostas por teléfono seguindo un modelo

2.2 Escribir un

2.3 Comprender e usar correctamente estructuras gramaticais tales como

2.4 Identificar como se forma o contrario dalgúns adxetivos  engadindo un
prefixo ao comezo da palabra

2.5 Familiarizarse co uso da interrogativa

2.6 Escribir un perfil persoal para un

2.7 Aprender o uso de expresións para entrevistas de traballo

13TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión
global e específica das mensaxes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus
elementos

LC.1 - Estratexias fundamentais de
comprensión e escoita activa

•

S 5 CA1.3 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas
gramaticais básicas en oracións sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido
predicible e concreto

PE.1 - Tempos e formas verbais•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar,
enlazar, ordenar e finalizar o discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos
concretos

PE.2 - Asimilación dun repertorio restrinxido
de expresións,frases e palabras de
situacións habituais e de uso frecuente

•

S 5 CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que supoña
calquera tipo de discriminación

TO.1 - Usos sociais da lingua:información
xeral, opinión e valoración

•

N 3 CA1.9 Identificáronse e valoráronse as normas de relación social e as normas de cortesía
máis frecuentes dos países onde se fala a lingua estranxeira

PE.3 - Diferentes niveis de lingua: rexistro,
culto, coloquial, vulgar e estándar

•

S 15  CA1.10 Identificáronse e valoráronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade
e do lugar de traballo onde se fala a lingua estranxeira

TO.2 - Uso de recursos básicos para a
comunicación en ámbitos persoal, público
ou profesional en medios escritos

•

S 5 CA2.3 Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, cotiás da vida profesional, pública
e persoal, solicitando e proporcionando información con certo detalle

LC.2 - Léxico, expresións e frases sinxelas
frecuentes para se desenvolver en
transaccións e xestións cotiás do ámbito
público

•

S 15 CA2.5 Utilizáronse estratexias de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira
(parafrasear, linguaxe corporal e axudas audiovisuais), para facilitar a comunicación entre as
persoas interlocutoras

TO.3 - Uso de recursos gramaticais e
tempos verbais asociados á información de
situacións frecuentes

•

N 5 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

LC.3 - Estratexias de comprensión de
lectura

•

S 10 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

TO.4 - Uso de recursos gramaticais e
tempos verbais asociados á información de
situacións frecuentes

•

S 4 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

PE.4 - Estratexias e técnicas de
comprensión de lectura

•

S 10 CA3.5 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo,
empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as oracións

PE.5 - Estratexias de elaboración de textos
escritos moi breves ,sinxelos e ben
estruturados

•

N 3 CA3.7 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que supoña
calquera tipo de discriminación

TO.5 - Descrición xeral de persoas,lugares
e obxectos dos ámbitos profesionais

•

N 5 CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.6 - Uso de recursos gramaticais e
tempos verbais asociados á información de
situacións frecuentes

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

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

 0Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos que presenten maior dificultade.

 Experiencias dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Narración, explicacións e intercambio de acontecementos e experiencias do presente, do pasado e do futuro.

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

 Recursos tecnolóxicos

 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.
 Estratexias de interacción para manter e seguir unha conversa.

 Uso de frases estandarizadas.

 Información global e específica de mensaxes de escasa dificultade referentes a asuntos básicos cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Léxico para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás, necesarias, sinxelas e concretas dos ámbitos persoal, público e profesional.
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Contidos

 Terminoloxía específica da área profesional do alumnado.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Normas socioculturais nas relacións dos ámbitos persoal, público e profesional en situacións cotiás.

 Estratexias de planificación da mensaxe.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Activación de estratexias
básicas de comunicación
no ámbito persoal

1.1- Explicación de
estruturas gramaticais a
partir de textos curtos e
informais

•

1.2- Explicación
práctica dunha
presentación propia
sobre algunha
preferencia persoal
como modelo de apoio
a outras presentacións

•

1.1- Seguimento dos
exercicios propostos en
fichas de elaboración
propia orientados a
aprender e fixar o
vocabulario propio da
unidade

•

1.2- Proba escrita•

Exercicios resoltos das
fichas de elaboración
propia correspondentes
a esta unidade

• Libro de texto e fichas
de elaboración propia

•

Audios e videos•

LC.1 - Estratexias
fundamentais de
comprensión e escoita
activa

•

LC.2 - Léxico, expresións
e frases sinxelas
frecuentes para se
desenvolver en
transaccións e xestións
cotiás do ámbito público

•

LC.3 - Estratexias de
comprensión de lectura

•

PE.1 - Tempos e formas
verbais

•

PE.2 - Asimilación dun
repertorio restrinxido de
expresións,frases e
palabras de situacións
habituais e de uso
frecuente

•

PE.4 - Estratexias e
técnicas de comprensión
de lectura

•

TO.2 - Uso de recursos
básicos para a
comunicación en ámbitos
persoal, público ou
profesional en medios
escritos

•

TO.6 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Activación de estratexias
básicas de comunicación
no ámbito público e
profesional

1.1- Explicación da
elaboración dun CV en
inglés de maneira
correcta

•

1.2- Explicación e
realización de tarefas
de speaking mediante
role play co vocabulario
e estruturas gramaticas
propias para esta
unidade

•

1.1- Seguimento dos
exercicios propostos en
fichas de elaboración
propia orientados a
aprender e fixar o
vocabulario propios da
unidade

•

1.2- Proba escrita•

Exercicios resoltos das
fichas de elaboración
propia correspondentes
a esta unidade

• Libro de texto e fichas
de elaboración propia

•

Audios e videos da
unidade

•

LC.1 - Estratexias
fundamentais de
comprensión e escoita
activa

•

LC.2 - Léxico, expresións
e frases sinxelas
frecuentes para se
desenvolver en
transaccións e xestións
cotiás do ámbito público

•

PE.1 - Tempos e formas
verbais

•

PE.2 - Asimilación dun
repertorio restrinxido de
expresións,frases e
palabras de situacións
habituais e de uso
frecuente

•

PE.3 - Diferentes niveis
de lingua: rexistro, culto,
coloquial, vulgar e
estándar

•

PE.4 - Estratexias e
técnicas de comprensión
de lectura

•

PE.5 - Estratexias de
elaboración de textos
escritos moi breves ,
sinxelos e ben
estruturados

•

TO.1 - Usos sociais da
lingua:información xeral,
opinión e valoración

•

TO.2 - Uso de recursos
básicos para a
comunicación en ámbitos
persoal, público ou
profesional en medios
escritos

•

TO.3 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•

TO.4 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•

TO.5 - Descrición xeral
de persoas,lugares e
obxectos dos ámbitos
profesionais

•

13,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Safety and Health measures at work. Career plan and management money 14

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando presentacións orais
de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional NO

RA2 - Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, público e
profesional, empregando estratexias de comunicación básica NO

RA3 - Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional,
aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprensión e coñecemento de diferentes actividades laborais
e das medidas de seguridade e hixiene

7,011.1 Comprender e usar correctamente vocabulario relativo ao manexo de
cartos

1.2 Ler unha website relativa a ordenadores e identificar no contexto
vocabulario e estratexias da unidade

1.3 Comprender e usar correctamente vocabulario relativo á saúde e a
seguridade

1.4 Revisar tempos verbais estudados durante o curso a través de diferentes
tipo de actividades

1.5 Identificar información xeral e específica nunha website relativa á
seguridade no traballo

Organización e desenvolvemento do traballo en equipo 7,022.1 Comprender e usar correctamente

2.2 Comprender as diferenzas entre

2.3 Comprender e usar correctamente vocabulario relativo ás TIC

2.4 Desenvolver da habilidade para traballar en equipo colaborando nun
proxecto

2.5 Avaliar as estratexias e habilidades sobre unha base individual e en
grupo

14TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión
global e específica das mensaxes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus
elementos

LC.1 - Estratexias fundamentais de
comprensión e escoita activa

•

S 5 CA1.3 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas
gramaticais básicas en oracións sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido
predicible e concreto

PE.1 - Tempos e formas verbais•

N 5 CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación esenciais que axudan a entender o
sentido global e as ideas principais e secundarias da mensaxe

PE.2 - Pronuncia de fonemas ou grupos
fónicos de carácter básico que presenten
maior dificultade

•

S 10 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 ou profesional

LC.2 - Uso de rexistros axeitados nas
relacións sociais

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar,
enlazar, ordenar e finalizar o discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos
concretos

PE.3 - Asimilación dun repertorio restrinxido
de expresións, frases e palabras de
situacións habituais e de uso frecuente

•

N 5 CA1.7 Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables,
aceptándose as pautas e pequenas vacilacións

LC.3 - Estratexias de entoación e
pronunciación dun texto

•

S 5  CA1.11 Identificáronse as principais actitudes e os comportamentos profesionais en
situacións de comunicación habituais do ámbito profesional

TO.1 - Uso de recursos básicos para a
comunicación nos ámbitos persoal e
profesional

•

S 10 CA2.1 Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos concretos e frecuentes do
ámbito persoal, público e profesional

TO.2 - Uso de recursos básicos para a
comunicación en ámbitos persoal,público ou
profesional en medios escritos

•

N 5 CA2.2 Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias PE.4 - Conversas e redacións•

S 12 CA2.5 Utilizáronse estratexias de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira
(parafrasear, linguaxe corporal e axudas audiovisuais), para facilitar a comunicación entre as
persoas interlocutoras

TO.3 - Uso de recursos gramaticais e
tempos verbais asociados á información de
situacións frecuentes

•

N 5 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

LC.4 - Estratexias de comprensión de
lectura

•

S 10 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

TO.4 - Uso de recursos gramaticais e
tempos verbais asociados á información de
situacións frecuentes

•

S 10 CA3.5 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo,
empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as oracións

PE.5 - Estratexias de elaboración de textos
escritos moi breves ,sinxelos e ben
estruturados

•

N 3 CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos
procesadores na composición dos textos

TO.5 - Uso de recursos gramaticais e
tempos verbais asociados á información de
situacións frecuentes

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

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

  Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais e das normas de cortesía.

  Recoñecemento e uso de expresións relacionadas cos costumes e os ritos nunha comunidade de persoas usuarias da lingua inglesa.

 Descrición de aspectos concretos de persoas, lugares, servizos básicos, obxectos e xestións sinxelas.

 Experiencias dos ámbitos persoal, público e profesional.

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

 Tipos de textos e a súa estrutura.

 Recursos tecnolóxicos

 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.
 Estratexias de comprensión e escoita activa.

 Estratexias de interacción para manter e seguir unha conversa.

 Uso de frases estandarizadas.

 Información global e específica de mensaxes de escasa dificultade referentes a asuntos básicos cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Composición de textos escritos breves e ben estruturados.
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Contidos

 Léxico para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás, necesarias, sinxelas e concretas dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Terminoloxía específica da área profesional do alumnado.

 Recursos gramaticais. Marcadores do discurso. Dominio sinxelo do discurso: coherencia e cohesión. Uso das oracións simples e compostas na linguaxe escrita.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Propiedades básicas do texto.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Comprensión e
coñecemento de diferentes
actividades laborais e das
medidas de seguridade e
hixiene

1.1- Explicación
práctica a preguntas
relacionadas co ámbito
laboral e búsqueda de
traballo co vocabulario
e estruturas gramaticais
propias da actividade

•

1.2- Explicación
práctica de entrevistas
de traballo coas
expresións e
vocabulario propios da
unidade

•

1.1- Seguimento dos
exercicios propostos no
libro de texto orientados
a aprender e fixar
vocabulario e estruturas
propias da unidade

• •

Exercicios resoltos das
fichas de elaboración
propia correspondentes
a esta unidade

•

Audios e videos da
unidade

•

Libro de texto e fichas
de elaboración propia

•

LC.1 - Estratexias
fundamentais de
comprensión e escoita
activa

•

LC.2 - Uso de rexistros
axeitados nas relacións
sociais

•

PE.3 - Asimilación dun
repertorio restrinxido de
expresións, frases e
palabras de situacións
habituais e de uso
frecuente

•

TO.3 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•

TO.4 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•

TO.5 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Organización e
desenvolvemento do
traballo en equipo

1.1-Explicación práctica
de traballo colaborativo
para realizar un
proxecto

• 1.1- Creación de
diálogos onde sexa
preciso fornecer e
preguntar información
específica da unidade

• Exercicios resoltos das
fichas de elaboración
propia correspondentes
a esta unidade

• Libro de texto e fichas
de elaboración propia

•

Audios e videos da
unidade

•

LC.1 - Estratexias
fundamentais de
comprensión e escoita
activa

•

LC.3 - Estratexias de
entoación e
pronunciación dun texto

•

LC.4 - Estratexias de
comprensión de lectura

•

PE.1 - Tempos e formas
verbais

•

PE.2 - Pronuncia de
fonemas ou grupos
fónicos de carácter
básico que presenten
maior dificultade

•

PE.4 - Conversas e
redacións

•

PE.5 - Estratexias de
elaboración de textos
escritos moi breves ,
sinxelos e ben
estruturados

•

TO.1 - Uso de recursos
básicos para a
comunicación nos
ámbitos persoal e
profesional

•

TO.2 - Uso de recursos
básicos para a
comunicación en ámbitos
persoal,público ou
profesional en medios
escritos

•

TO.5 - Uso de recursos
gramaticais e tempos
verbais asociados á
información de situacións
frecuentes

•

14,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A Comunicación Oral 25

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

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

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Presentación 5,011.1 Manexo da comunicación en primeira persoa

Descripción 5,022.1 Manexo da comunicación en terceira persoa

Tempos e lugares 10,033.1 Emprego dos tempos verbais

Educación e protocolo 5,044.1 Emprego axeitado das fórmulas de cortesía

25TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes
de diversas fontes

TO.1•

S 10 CA1.2 Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación
oral, valorando posibles respostas

TO.2•

S 10 CA1.3 Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas
argumentacións e nas exposicións

OU.1•

S 10 CA1.4 Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas OU.2•

S 10 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

TO.3•

S 10 CA1.6 Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades
gramaticais propostas e na súa resolución

TO.4•

N 10 CA5.1 Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español,
valorando a diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e
outorgándolle a todas as linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa

OU.3•

S 10 CA5.2 Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da
riqueza do noso patrimonio lingüístico

TO.5•

N 10 CA5.3 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX

OU.4•

S 10 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

OU.5•

100TOTAL
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4.4.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, sucesión e coherencia); estrutura.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica.

 Uso de recursos audiovisuais.

 Técnicas de organización de reunións e de participación nelas.

 A situación sociolingüística das linguas do Estado español.

 A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.

 Funcións e valor da lingua estándar.

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Presentación -
Presentación oral de si
mesmos por parte do
alumnado

Explicar os aspectos
básicos para a
presentación dunha
persoa.

• Presentación de sí
mesmos de forma oral.

• Presentación de sí
mesmos de forma oral
diante dos seus
compañeiros e do
profesor.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Descripción - Descripción
oral de personaxes
famosas

Explicar o uso da
terceira persoa de
forma oral con
propósitos descriptivos.

• Facer unha descripción
de forma oral dunha
personaxe famosa.

• Descripción aceptable
dunha terceira persoa.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

10,0Tempos e lugares -
Descripción oral de lugares
e emprego dos tempos
verbais

Exposición dos
mecanismos
necesarios para a
presentación de tempos
e lugares.

•

Explicar o emprego do
tempo pasado,
presente e futuro.

•

Relatar de forma oral
un acontecemento real
ou imaxinario situándoo
nun espacio e nun
tempo pasado.

•

Relatar de forma oral
un acontecemento real
ou imaxinario situándoo
nun espacio e nun
tempo presente.

•

Relatar de forma oral
un acontecemento real
ou imaxinario situándoo
nun espacio e nun
tempo futuro.

•

Relatos orais cun
emprego aceptable das
distincións de lugar e
tempo.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Educación e protocolo -
Fórmulas de cortesía

Presentación
esquemática das
fórmulas básicas de
cortesía.

• Describir de forma oral
e individual o seu
comportamento nun
acto oficial real ou
imaxinario: nunha
comida co alcalde do
pobo, nunha entrevista
cun escritor/a famoso/a,
...

• Emprego consciente e
aceptable das fórmulas
básicas de cortesía.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

25,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A Comunicación Escrita 25

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - 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 SI

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

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Presentación 5,011.1 Manexo da comunicación en primeira persoa

Descripción 5,022.1 Manexo da comunicación en terceira persoa

Tempos e lugares 10,033.1 Emprego dos tempos verbais

Educación e protocolo 5,044.1 Emprego axeitado das fórmulas de cortesía

25TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 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

PE.1•

S 5 CA2.2 Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito,
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

PE.2•

S 10 CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación
dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios

LC.1•

S 10 CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e
o propósito comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas

PE.3•

S 10 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

LC.2•

S 10 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

PE.4•

S 5 CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título PE.5•

S 5 CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que
permiten mellorar a comunicación escrita

PE.6•

S 10 CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas
lingüísticas e a finalidade

OU.1•

S 5  CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais,
comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas

OU.2•

N 5 CA5.1 Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español,
valorando a diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e
outorgándolle a todas as linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa

OU.3•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.2 Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da
riqueza do noso patrimonio lingüístico

PE.7•

N 5 CA5.3 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX

OU.4•

S 5 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

PE.8•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais.

 Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que condicionan o seu uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo e
indirecto.
 Estratexias de lectura con textos académicos.

 Presentación de textos escritos.

 Comprensión e produción de textos escritos: conectores textuais (causa, consecuencia, condición e hipótese); formas verbais nos textos (perífrases verbais; concordancia e coherencia
temporal e modal); sintaxe (complementos; frases compostas);estratexias para mellorar o interese da persoa receptora.
 Léxico específico da familia profesional do título.

 A situación sociolingüística das linguas do Estado español.

 A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.

 Funcións e valor da lingua estándar.

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Presentación -
Presentación escrita de si
mesmos por parte do
alumnado

Explicar os aspectos
básicos para a
presentación dunha
persoa.

• Presentación de sí
mesmos de forma
escrita.

• Presentación de sí
mesmos de forma
escrita.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• LC.1•

LC.2•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Descripción - Descripción
escrita de personaxes
famosas

Explicar o uso da
terceira persoa de
forma escrita con
propósitos descriptivos.

• Facer unha descripción
de forma escrita dunha
personaxe famosa.

• Descripción aceptable
dunha terceira persoa.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• LC.1•

LC.2•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Tempos e lugares -
Descripción escrita de
lugares e emprego dos
tempos verbais

Exposición dos
mecanismos
necesarios para a
presentación de tempos
e lugares.

•

Explicar o emprego do
tempo pasado,
presente e futuro.

•

Relatar de forma escrita
un acontecemento real
ou imaxinario situándoo
nun espacio e nun
tempo pasado.

•

Relatar de forma escrita
un acontecemento real
ou imaxinario situándoo
nun espacio e nun
tempo presente.

•

Relatar de forma escrita
un acontecemento real
ou imaxinario situándoo
nun espacio e nun
tempo futuro.

•

Relatos escritos cun
emprego aceptable das
distincións de lugar e
tempo.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• LC.1•

LC.2•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Educación e protocolo -
Fórmulas de cortesía na
escrita

Presentación
esquemática das
fórmulas básicas de
cortesía.

• Describir de forma
escrita o seu
comportamento nun
acto oficial real ou
imaxinario: nunha
comida co alcalde do
pobo, nunha entrevista
cun escritor/a famoso/a,
...

• Emprego consciente e
aceptable das fórmulas
básicas de cortesía.

• O uso das linguas
nativas do alumno.

• LC.1•

LC.2•

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

25,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A Literatura Castelá Dende o S.XIX ata a Actualidade 15

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

RA2 - 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 SI

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 SI

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

SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Romanticismo, Realismo e Naturalismo 4,011.1 Coñecemento das obras e autores principais destes periodos

O Modernismo 3,022.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

As Xeracións do 98 e do 14 3,033.1 Coñecemento das obras e autores principais destes periodos

A Xeración do 27 2,044.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

A Literatura Castelá despois do 27 3,055.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

15TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA1.1 Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes
de diversas fontes

OU.1•

S 4 CA1.2 Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación
oral, valorando posibles respostas

OU.2•

S 4 CA1.3 Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas
argumentacións e nas exposicións

PE.1•

S 4 CA1.4 Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas OU.3•

S 4 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

OU.4•

S 4 CA1.6 Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades
gramaticais propostas e na súa resolución

PE.2•

S 4 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

PE.3•

S 4 CA2.2 Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito,
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

PE.4•

S 4 CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación
dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios

OU.5•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 4 CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e
o propósito comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas

PE.5•

S 4 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

PE.6•

S 4 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

PE.7•

S 4 CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título PE.8•

N 4 CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que
permiten mellorar a comunicación escrita

OU.6•

S 4 CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas
lingüísticas e a finalidade

PE.9•

N 4  CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais,
comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas

OU.7•

S 4 CA3.1 Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período considerado,
recoñecendo as obras máis representativas

PE.10•

S 4 CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao
nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados

PE.11•

S 4 CA3.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en
obras literarias

PE.12•

N 4 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

OU.8•

S 4 CA3.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en
lingua castelá, recollendo de forma analítica a información correspondente

PE.13•

N 4 CA5.1 Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español,
valorando a diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e
outorgándolle a todas as linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa

OU.9•

S 4 CA5.2 Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da
riqueza do noso patrimonio lingüístico

OU.10•

S 4 CA5.3 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX

OU.11•

S 4 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

OU.12•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, sucesión e coherencia); estrutura.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica.

 Uso de recursos audiovisuais.

 Técnicas de organización de reunións e de participación nelas.

 Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais.

 Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que condicionan o seu uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo e
indirecto.
 Estratexias de lectura con textos académicos.
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Contidos

 Presentación de textos escritos.

 Comprensión e produción de textos escritos: conectores textuais (causa, consecuencia, condición e hipótese); formas verbais nos textos (perífrases verbais; concordancia e coherencia
temporal e modal); sintaxe (complementos; frases compostas);estratexias para mellorar o interese da persoa receptora.
 Léxico específico da familia profesional do título.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria do período estudado.

 A literatura en lingua castelá nos seus xéneros.

 Evolución da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade.

 Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua castelá.

 A situación sociolingüística das linguas do Estado español.

 A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.

 Funcións e valor da lingua estándar.

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Romanticismo, Realismo e
Naturalismo - Estudo de
obras e autores concretos
destes periodos

Exposición das obras e
autores principais do
Romanticismo.

•

Exposición das obras e
autores principais do
Realismo e o
Naturalismo.

•

Identificación e
comparación de textos
representativos.

• Coñecemento destas
correntes literarias por
parte do alumnado.

• Selección de textos
literarios.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

PE.13•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0O Modernismo - Estudo de
obras e autores concretos
deste periodo

Exposición das obras e
autores principais deste
periodo.

• Identificación de textos
representativos.

• Coñecemento desta
corrente literaria por
parte do alumnado.

• Selección de textos
literarios.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

PE.13•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0As Xeracións do 98 e do 14
- Estudo das obras e
autores concretos destes
periodos

Exposición das obras e
autores principais da
Xeración do 98.

•

Exposición das obras e
autores principais da
Xeración do 14.

•

Identificación e
comparación de textos
representativos.

• Coñecemento destas
correntes literarias por
parte do alumnado.

• Selección de textos
literarios.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

PE.13•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Xeración do 27 - Estudo
das obras e autores
concretos deste periodo

Exposición das obras e
autores principais deste
periodo.

• Identificación de textos
representativos.

• Coñecemento desta
corrente literaria por
parte do alumnado.

• Selección de textos
literarios.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

PE.13•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A Literatura Castelá
despois do 27 - Estudo das
obras e autores concretos
deste periodo

Exposición das obras e
autores principais deste
periodo.

• Identificación de textos
representativos.

• Coñecemento das
tendencias
contemporáneas por
parte do alumnado.

• Selección de textos
literarios.

• OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

PE.12•

PE.13•
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15,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A Literatura Galega Dende Comezos do S.XX ata a Actualidade 15

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

RA2 - 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 SI

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 SI

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

SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Literatura Galega do Periodo Intersecular 4,011.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

As Irmandades da Fala 3,022.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

A Xeración Nós 3,033.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

A Fundación da Editorial Galaxia 2,044.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

A Literatura do S.XXI 3,055.1 Coñecemento das obras e autores principais deste periodo

15TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 3 CA1.1 Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes
de diversas fontes

OU.1•

S 5 CA1.2 Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación
oral, valorando posibles respostas

TO.1•

S 5 CA1.3 Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas
argumentacións e nas exposicións

OU.2•

S 2 CA1.4 Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas OU.3•

S 5 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

OU.4•

S 5 CA1.6 Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades
gramaticais propostas e na súa resolución

OU.5•

S 5 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

PE.1•

S 5 CA2.2 Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito,
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

PE.2•

S 3 CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación
dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios

PE.3•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e
o propósito comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas

PE.4•

N 2 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

PE.5•

S 5 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

PE.6•

S 5 CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título PE.7•

N 2 CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que
permiten mellorar a comunicación escrita

TO.2•

S 5 CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas
lingüísticas e a finalidade

PE.8•

S 5  CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais,
comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas

PE.9•

S 5 CA4.1 Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado,
recoñecendo as obras máis representativas

PE.10•

S 2 CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao
nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados

OU.6•

S 2 CA4.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en
obras literarias

PE.11•

N 2 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

OU.7•

S 5 CA4.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en
lingua galega, recollendo de forma analítica a información correspondente

OU.8•

S 5 CA5.1 Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español,
valorando a diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e
outorgándolle a todas as linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa

OU.9•

S 5 CA5.2 Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da
riqueza do noso patrimonio lingüístico

OU.10•

S 5 CA5.3 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX

OU.11•

S 2 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

OU.12•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, sucesión e coherencia); estrutura.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica.

 Técnicas de organización de reunións e de participación nelas.

 Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais.

 Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que condicionan o seu uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo e
indirecto.
 Estratexias de lectura con textos académicos.

 Presentación de textos escritos.
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Contidos

 Comprensión e produción de textos escritos: conectores textuais (causa, consecuencia, condición e hipótese); formas verbais nos textos (perífrases verbais; concordancia e coherencia
temporal e modal); sintaxe (complementos; frases compostas);estratexias para mellorar o interese da persoa receptora.
 Léxico específico da familia profesional do título.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 A literatura en lingua galega nos seus xéneros.

 Evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a actualidade.

 Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua galega.

 A situación sociolingüística das linguas do Estado español.

 A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.

 Funcións e valor da lingua estándar.

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A Literatura Galega do
Periodo Intersecular -
Estudo de obras e autores
concretos deste periodo

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

TO.1•

TO.2•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0As Irmandades da Fala -
Estudo de obras e autores
concretos deste periodo

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

TO.1•

TO.2•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A Xeración Nós - Estudo
das obras e autores
concretos deste periodo

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

TO.1•

TO.2•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Fundación da Editorial
Galaxia - Estudo das obras
e autores concretos deste
periodo

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

TO.1•

TO.2•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A Literatura do S.XXI -
Estudo das obras e autores
concretos deste periodo

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

OU.11•

OU.12•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

PE.9•

PE.10•

PE.11•

TO.1•

TO.2•
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Construción dos Sistemas Democráticos 9

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

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 NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Ilustración 3,011.1 Estudo das raíces das democracias modernas en Europa

A Era das Revolucións: A Revolución Francesa 2,022.1 Estudo das características principais e da evolución dos movementos
revolucionarios

As Revolucións de 1830 e 1848 2,033.1 Estudo das características principais e da súa evolución

A Revolución de 1868 en España 2,044.1 Estudo das características principais e da súa evolución

9TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das
correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo

OU.1•

S 10 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

OU.2•

S 10 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

OU.3•

S 5 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

OU.4•

N 5 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

OU.5•

S 10 CA1.8 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e
describíronse as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos

TO.1•

S 10 CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que
permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

PE.1•

S 5  CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo
e o traballo colaborativo

OU.6•

S 10 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

OU.7•

S 10 CA2.2 Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento
das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais

OU.8•

N 5 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 actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan

OU.9•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de
traballo colaborativo e contraste de opinións

PE.2•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Construción dos sistemas democráticos: a Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade liberal e a sociedade democrática.

 Arte contemporánea: ruptura do canon clásico; o cine e o cómic como entretemento de masas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais actuais.

 Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización do Estado español. O Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia.

 Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A Ilustración - Principais
teorías e como se levaron a
cabo

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

TO.1•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Era das Revolucións: A
Revolución Francesa -
Características principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

2,0As Revolucións de 1830 e
1848 - Características
principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

TO.1•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Revolución de 1868 en
España - Características
principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

9,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Estrutura Económica e a súa Evolución 9

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

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 NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Revolución Industrial e o Liberalismo 2,011.1 Estudo das características principais e a súa evolución

O Colonialismo 2,022.1 Estudo das características principais e a súa evolución

O Comunismo e o Capitalismo 3,033.1 Estudo das características principais e a súa evolución

A Economía no mundo global 2,044.1 Estudo das características principais e a súa evolución

9TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 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

OU.1•

S 20 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

OU.2•

S 20 CA1.8 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e
describíronse as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos

OU.3•

S 10 CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que
permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

PE.1•

S 10  CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo
e o traballo colaborativo

OU.4•

N 10 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 actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan

OU.5•

S 10 CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de
traballo colaborativo e contraste de opinións

PE.2•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Estrutura económica e a súa evolución. Principios de organización económica. Economía globalizada actual. A segunda globalización. Terceira globalización: problemas do
desenvolvemento. Evolución do sector produtivo propio en Galicia e en España.
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Contidos

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Revolución Industrial e o
Liberalismo -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

PE.1•

PE.2•

2,0O Colonialismo -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

PE.1•

PE.2•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0O Comunismo e o
Capitalismo -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

PE.1•

PE.2•

2,0A Economía no mundo
global - Características
Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

PE.1•

PE.2•

9,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Relacións Internacionais 11

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

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 SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Imperios Europeos e Colonialismo 2,011.1 Estudo das características principais e a súa evolución

A Europa das alianzas 1,022.1 Estudo das características principais e a súa evolución

A Primeira Guerra Mundial 2,033.1 Estudo das características principais e a súa evolución

A Sociedade de Nacións 1,044.1 Estudo das características principais e a súa evolución

A Segunda Guerra Mundial 2,055.1 Estudo das características principais e a súa evolución

A Guerra Fría 2,066.1 Estudo das características principais e a súa evolución

O Mundo Moderno e a O.N.U. 1,077.1 Estudo das características principais e a súa evolución

11TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das
correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo

OU.1•

S 10 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

OU.2•

S 10 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

TO.1•

N 5 CA1.4 Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando
explicacións causais e consecutivas que permitan desenvolver opinións propias sobre os
conflitos actuais

OU.3•

S 5 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

OU.4•

S 5 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

TO.2•

S 10 CA1.8 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e
describíronse as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos

OU.5•

S 5 CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que
permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

PE.1•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5  CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo
e o traballo colaborativo

OU.6•

S 10 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

TO.3•

N 5 CA2.2 Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento
das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais

OU.7•

S 5 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

OU.8•

S 5 CA2.4 Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o
contexto histórico do seu desenvolvemento

PE.2•

S 5 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 actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan

OU.9•

S 5 CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de
traballo colaborativo e contraste de opinións

PE.3•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Relacións internacionais. Grandes potencias e conflito colonial. Guerra civil europea. Descolonización e guerra fría. Mundo globalizado actual. Principais institucións internacionais. Galicia e
España no marco de relacións actual.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais actuais.

 Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización do Estado español. O Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia.

 Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Imperios Europeos e
Colonialismo -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A Europa das alianzas -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Primeira Guerra Mundial -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A Sociedade de Nacións -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Segunda Guerra Mundial
- Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A Guerra Fría -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

- 58 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0O Mundo Moderno e a O.N.
U. - Características
Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

11,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Construción Europea 11

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

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 SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Postguerra 1,011.1 Estudo das características principais e a súa evolución

O Benelux 1,022.1 Estudo das características principais e a súa evolución

O Tratado de Roma e a C.E.E. 2,033.1 Estudo das características principais e a súa evolución

As Primeiras Ampliacións e a incorporación de España 2,044.1 Estudo das características principais e a súa evolución

O Tratado de Maastricht e a U.E. 2,055.1 Estudo das características principais e a súa evolución

O Euro 1,066.1 Implantación e consecuencias

Os Principais Organismos da U.E. 2,077.1 Estudo das características principais e a súa evolución

11TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das
correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo

OU.1•

S 10 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

OU.2•

S 5 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

TO.1•

N 5 CA1.4 Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando
explicacións causais e consecutivas que permitan desenvolver opinións propias sobre os
conflitos actuais

OU.3•

S 5 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

OU.4•

S 10 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

OU.5•

S 10 CA1.8 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e
describíronse as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos

OU.6•

S 10 CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que
permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

PE.1•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5  CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo
e o traballo colaborativo

OU.7•

S 5 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

TO.2•

S 5 CA2.2 Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento
das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais

OU.8•

N 5 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

OU.9•

S 5 CA2.4 Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o
contexto histórico do seu desenvolvemento

OU.10•

N 5 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 actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan

TO.3•

S 5 CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de
traballo colaborativo e contraste de opinións

PE.2•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Construción europea. Galicia e España en Europa.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais actuais.

 Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización do Estado español. O Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia.

 Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A Postguerra -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0O Benelux - Características
Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O Tratado de Roma e a C.
E.E. - Características
Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0As Primeiras Ampliacións e
a incorporación de España -
Características Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O Tratado de Maastricht e a
U.E. - Características
Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0O Euro - Características
Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Os Principais Organismos
da U.E. - Características
Principais

OU.1•

OU.2•

OU.3•

OU.4•

OU.5•

OU.6•

OU.7•

OU.8•

OU.9•

OU.10•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

11,0TOTAL
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 En cada avaliación será necesario acadar unha cualificación igual a 5 ou superior, mediante a suma do 50% da nota de Linguas Castelá e Galega,

o 25% da nota de Sociedade e o 25% da nota de Inglés.

A nota final de cada avaliación ha de ser unha nota que resulte de aplicar o seguinte baremo en cada unha das partes do Módulo:

50% da nota dos exames , 40% do traballo de clase e 10%  caderno e tarefas voluntarias do/a alumno/a.

A nota das probas escritas de cada avaliación, en cada un dos ámbitos ( Inglés,LC, LG e Sociedade ), calcularase facendo a media aritmética de

todos os exames realizados ata ese momento, pero non se fará media con menos de 3 puntos sobre 10 en cada un deles . Se un alumno ou unha

alumna non superou o Módulo de forma gradual, entón deberá avaliarse nun exame final de recuperación dos contidos non superados.

A nota final do Módulo obténse coa media das notas finais de cada avaliación.

Todas as notas redondéanse a números enteiros.

A respecto dos mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva deben ser os que aparecen descritos no apartado 4 desta programación, en

cada unidade do Módulo Comunicación e sociedade para cada ámbito.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Sistema de recuperación :

 Nas materias de Lingua Castelá e Literatura, Lingua e Literatura Galega e Sociedade os alumnos poderán recuperar as avaliacións suspensas

mediante unha  proba escrita de contidos mínimos non superados ao final do curso, sempre que demostraran interese e esforzo.

 Igualmente na materia de inglés haberá unha recuperación antes do final de curso.

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

 A asistencia a clase é obrigatoria, polo tanto se o número de faltas fose superior ao 10% perderase o dereito á avaliación continua e suporá que o

alumno terá que acudir ao exame final extraordinario con toda a materia e con todas as obrigas e traballos que a materia requirise.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso de avaliación académida. Levarase a cabo mensualmente tendo

en conta os seguintes criterios e instrumentos para a súa valoración:

 - Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente  e  reflexión do propio docente sobre a súa experiencia na aula.

 - Cuestionarios realizados polo alumnado.

 - Mellora da programación e a súa incidencia na aula. Para a súa consecución será básico o correcto seguimento da programación e a estimación

do grao de utilización e comprensión dos recursos didácticos empregados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
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 No comezo do curso farase unha proba escrita inicial  que servirá de diagnose para valorar e coñecer a situación de partida de cada un dos

alumnos do curso. Este test de nivel incluirá cuestións escritas de moi diferentes niveis gramaticais para poder valorar o nivel medio que teñen os

alumnos de coñecementos da materia; hai que ter moi en conta que algúns destes alumnos proceden da ESO, e outros deixaron de estudar hai

tempo e se reincorporan agora ao sistema de estudos. Tamén se fara unha proba escrita inicial onde se buscara diagnosticar os coñecementos

literariois e históricos do alumnado, nun intento de obter un punto de partida para iniciar as explicacións.

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

 Os alumnos que precisen reforzo, traballarán nas fichas que lles facilitará o profesor, e realizarán as tarefas que se lle indiquen de cada tema.

Tamén se lles proporcionará material extra e páxinas web nas que traballarán para acadar os obxectivos de cada unidade.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

1.Todos os ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal no conxunto  de módulos profesionais do ciclo os

aspectos relativos ao traballo en equipo, á prevención de riscos laborais, ao emprendemento, á actividade empresarial e á orientación laboral dos

alumnos/as que terán como referente para  a súa concreción as materias da educación básica e as esixencias do perfil profesional do título e as da

realidade produtiva

2.Ademais incluiranse aspectos relativos ás competencias e os coñecementos relacionados co respecto ao medio ambiente e coa promoción da

actividade física e a dieta saudable, acorde coa actividade que se desenvolva.

3.Asemade, terán un tratamento transversal as competencias relacionadas coa comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación

audiovisual, as Tecnoloxías da Información a Comunicación e a Educación Cívica.

4. Favorecerase o desenvolvemento de valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a  prevención da violencia de xénero,

de valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,

especialmente en relación cos dereitos das persoas con discapacidade, así como a aprendizaxe de valores que sustenten a liberdade, a xustiza, a

igualdade, o pluralismo político, a paz e o respecto aos dereitos humanos e á pluralidade.

Algúns contidos transversais serán tratados de forma regular a través dos contidos básicos específicos das áreas que conforman o módulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Posibilidade de facer saídas do centro para asistir a representacións teatrais en localidades próximas como A Coruña ou mesmo no propio

concello do centro.

- Proxeccións na aula multimedia da biblioteca de películas en V.O. en efemérides concretas: día do libro, día contra a violencia de xénero, día da

árbore,...

- Asistencia a charlas sinxelas en lingua inglesa de carácter escolar sobre diferentes temáticas.

- Posibilidade de facer saídas do centro para visitar museos e asociacións culturais en localidades próximas como A Coruña ou mesmo no propio

concello do centro.

10.Outros apartados

10.1) Adaptación da programación ao contexto da COVID-19

Procederase a continuación a trazar as liñas de acción principais en función dos distintos escenarios posibles que poden sobrevir por mor da

COVID-19.
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PROFESOR OU PROFESORA CONFINADO/A E ALUMNADO NA AULA

O confinamento do docente non debería alterar excesivamente o decurso das sesións afectadas, xa que a pretensión é a de continuar a un ritmo

similar axudados pola Aula Virtual. Unha vez se confirmen as sesións en que non acudirá o docente, o alumnado asistente na aula estará

acompañado por un profesor/a de garda. Este/a profesor/a terá acceso a un curso específico para os membros do claustro na Aula Virtual que

actuará como repositorio de materiais do/a profesor/a ausente.

O docente de garda accederá coas súas credenciais para proxectar no encerado os materiais correspondentes para o día, que xa estarán

pautados no referido curso (igualmente, se este procedemento causase demasiado trastorno, calquera alumno/a poderá entrar na Aula Virtual do

IES Eduardo Pondal de Ponteceso para a proxección dos materiais).

Ademais disto, a Aula Virtual do noso centro permite múltiples vías de comunicación co alumnado en caso de que sexa necesaria algunha

aclaración.

Estas clases co profesorado confinado esixen do alumnado unha grande dose de autonomía, xa que debemos ter en conta que a conectividade do

centro (por ancho de banda e fallas do servizo) non permite a implantación de leccións en directo.

Con todo, os períodos de profesorado confinado deberían tratarse de episodios illados sen maior impacto no proceso de ensino-aprendizaxe.

UN/UNHA OU VARIOS/AS ALUMNOS/AS CONFINADOS/AS DA MESMA AULA E PROFESORADO NO CENTRO

De modo análogo ao anterior, en caso de que un/unha ou varios/as alumnos/as da mesma aula estean confinados/as, o profesorado impartirá as

sesións en persoa e subirá á Aula Virtual o material complementario (apuntamentos e fichas seleccionadas polo/a profesor/a da materia con

exercicios feitos de maneira presencial na aula durante o confinamento deste alumnado, secuenciación de tarefas e correccións acordes). Así,

minimizarase calquera tipo de fenda dixital, educativa ou doutro tipo entre o alumnado asistente e o confinado.

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL / CONFINAMENTO

Neste caso, ás ferramentas e prácticas delineadas nos puntos anteriores, deberemos engadirlles todas aquelas posibilidades que brinda o feito de

que cada alumno empregue a súa conexión propia.

Aproveitando que os/as alumnos/as cumprimentaron un cuestionario TIC e que o centro está ao tanto das súas posíbles dificultades tecnolóxicas,

asúmese que serán quen de seguir sesións en directo que contribuirán a que o ensino se asemelle o máximo posible ao presencial, escenario

preferido de entre as posibilidades descritas.

Dadas as características da educación a distancia, o alumnado utilizará como referente curricular materiais didácticos que a Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria ten elaborados para esta modalidade educativa. Estes materiais poderán consultarse por temas organizados

polo/a profesor/a para o curso 2020-2021 na Aula Virtual do IES Eduardo Pondal de Ponteceso.

Aínda que no noso centro non se imparte o ensino semipresencial esta modalidade  aparecerá organizada por temas polo/a profesor/a na Aula

Virtual do noso centro. Xa que logo, comunicóuselle ao alumnado do curso 2020-2021 que, debido ao confinamento, posiblemente houbese que

recorrer nalgún momento á utilización destas unidades didácticas elaboradas pola Consellería de Educación para esta modalidade. Ao longo do
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confinamrnto os/as alumnos/as terán acceso ao temario para este ámbito de coñecemento no que se atopan matriculados/as, e daráselles as

indicacións e informacións precisas para o desenvolvemento do curso en calquera escenario.

No caso de que se produza unha situación de confinamento ou de suspensión das actividades docentes presenciais será precisa a aplicación dun

cambio na acción titorial no que a titoría lectiva será substituída por unha titoría telemática. Esta titoría de carácter telemático organizaranse de

xeito que poida substituír plenamente a titoría presencial e resulte práctica para resolver cuestións que afecten o alumnado referidas aos diversos

ámbitos do módulo  e para que no se vexa alterado significativamente o proceso de ensino-aprendizaxe.

Procurarase que o eventual peche dos centros educativos e/ou a suspensión das actividades docentes presenciais non supoñan cambios moi

importantes a respecto da modalidade presencial nos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe mínimos avaliables deste

ámbito. A actividade educativa continuará con normalidade a través da Aula Virtual do IES Eduardo Pondal de Ponteceso e adoptaranse as

medidas organizativas que garantan a comunicación eficaz e fluída por medios telemáticos e/ou telefónicos entre alumnado e profesorado. No

caso de que a situación sanitaria non permita a realización de exames presenciais, as probas das distintas avaliacións poderán ser substituídas por

probas telemáticas.

No entanto,  é necesario  revisar a nosa programación e facer algunhas modificacións aplicables no caso de que se produza un confinamento.

Criterios xerais varios durante o confinamento

- Aumentarase o valor do peso do traballo do/a alumno/a un 10% sobre as probas escritas na nota final da avaliación.

 - Na Aula Virtual do noso instituto indicarase claramente ao alumnado a hora, o formato e o sistema de entrega de tarefas.

- En caso de problemas técnicos para o envío de tarefas na aula virtual, o/a alumno/a consultará co/coa profesor/a o sistema de envío alternativo,

se fose pertinente e a criterio da profesor/a.

- En caso de que se detecte fraude na entrega dos traballos, estes levarán a cualificación negativa e será o/a profesor/a quen decida o sistema de

recuperación.

- A comunicación co profesorado do ámbito requerirá que este responda as mensaxes recibidas, nos días lectivos, nun prázo máximo de 24 horas

a partir da recepción da mensaxe, mais garantiráselle o dereito á desconexión nos días non lectivos(fins de semana e/ou festivos), igual que ao

alumnado.
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