PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESA
Ámbito da comunicación
Curso 2020-2021

IES Eduardo Pondal (Ponteceso)
Dep. de Lingua Galega e Literatura

1

Índice
Normativa...............................................................................................................................................................3
Introdución..............................................................................................................................................................4
Contextualización do programa. .............................................................................................................................5
Obxectivos da ESA ................................................................................................................................................6
Competencias clave...............................................................................................................................................9
O ámbito da comunicación e as competencias clave ..........................................................................................10
Elementos transversais…………………………………………………………………………………………………....11
Vinculación entre obxectivos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución
de cada un, competencias clave, elementos transversais e instrumentos de avaliación.....................................12
Contidos do ámbito da comunicación..................................................................................................................14
Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, para acadar os estándares de
aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave............................................................................16
Materiais e recursos didácticos. ...........................................................................................................................19
Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado da ESA.....................................................21
Procedemento para a avaliación inicial na ESA............................................................................................22
Procedemento de avaliación continua na ESA ..........................................................................................25
Procedemento de avaliación extraordinaria na ESA ...................................................................................27
Medidas de atención a diversidade............................................................................................................27
Actividades extraescolares...................................................................................................................................28
Adaptacións da programación ao contexto COVID-19.........................................................................................29
Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. .....................................................32
Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. ...............................................................................33

2

Normativa
Normativa xeral da ESA:
 Decreto 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas
adultas e os requisitos mínimos dos centros.
 Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos. DOG 6 agosto 1992.
 Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu
currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 23 de xullo de 2008.
 Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se autorizan as ensinanzas de educación para persoas adultas, nas modalidades
presencial e a distancia, en centros específicos de educación e promoción de adultos e institutos de educación
secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. DOG 21 de xuño de 2010.
 Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, Ley 8/2013 do 9 de decembro (BOE do 10) (LOMCE).
 Circular 4/2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan
instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que
impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no
curso 2020/2021.

A normativa á que se fai referencia nesta programación do ámbito da comunicación da ESA para o
curso 2020-2021 é a seguinte:
- Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa. Lei 8/2013, do 9 de decembro (BOE do 10), LOMCE.
- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. No seu Capítulo VII, artigo 34 establece a
organización dos diferentes ámbitos nos que se estrutura a educación secundaria para persoas adultas.
- Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, a partir do curso académico 2017/18,
do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
Esta programación tamén terá en conta a concreción de contidos, os criterios de avaliación e os estándares de
aprendizaxe avaliables desenvolvidos no marco da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, e
recollidos no Currículo da educación secundaria para persoas adultas, publicado no portal de edu.xunta.es e que se
debe seguir a partir do curso 2017/2018, polo cal segue vixente no curso 2020/2021.
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Introdución
O currículo para as persoas adultas busca como finalidade a adquisición de procedementos, destrezas,
técnicas e actitudes que permitan perfeccionar a comunicación co mundo circundante e que posibiliten o
desenvolvemento autónomo da capacidade de expresión, de comprensión e de autoaprendizaxe, así
como manter unha participación crítica, tolerante e respectuosa.
O ámbito da comunicación, que inclúe os aspectos básicos do currículo das materias Lingua Galega e
Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Lingua Estranxeira, presenta unha proposta integrada co obxecto
de favorecer un tratamento metodolóxico conxunto de orientación comunicativa entre as diversas
linguas. O obxectivo fundamental é desenvolver as competencias comunicativas das persoas adultas
coa finalidade de posibilitarlles unha inserción activa e responsable na sociedade e, asemade, contribuír
ao seu desenvolvemento persoal.
Neste ámbito preséntase un estudo coordinado das dúas linguas oficiais en Galicia para conseguir unha
competencia plena en ambas a dúas, favorecer unha actitude positiva cara a elas, tendo en conta a
situación social de minorización da lingua propia, e economizar esforzos no proceso de ensinoaprendizaxe.
Existen unha serie de contidos que son transferibles entre as materias que integran o ámbito como son os
aspectos relacionados coa competencia pragmática, a competencia textual, a construción de conceptos
sobre o funcionamento das linguas ou o desenvolvemento de actitudes positivas. Cómpre non esquecer,
porén, a existencia de aspectos específicos de cada unha delas, dado que o obxectivo final é acadar a
competencia lingüística do alumnado en ambas as dúas.
Coa recente implantación da LOMCE e mediante a Resolución do 20 de xullo de 2017 da Dirección Xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dítanse as instrucións para o
desenvolvemento do currículo establecido no Decreto 86/2015 do 25 de xuño. Así pois, debemos ter en
conta o novo currículo que a Consellería de Educación publicou para os centros que imparten a ESA en
Galicia, xa que propón cambios significativos a respecto do currículo establecido na Orde do 24 de xuño
de 2008.
A nosa programación durante o curso 2020- 2021 será flexible e adaptarase cando sexa preciso aos
cambios establecidos no novo currículo da LOMCE. Deixamos fóra desta programación os obxectivos, os
contidos, os estándares de aprendizaxe e os aspectos metodolóxicos ao estudo da Lingua Estranxeira
(inglés); así mesmo, só se fará referencia ao módulos 3 e 4 da ESA, pois este curso no IES Eduardo
Pondal de Ponteceso non hai alumnado matriculado nos dous módulos anteriores.
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Contextualización do programa
A presente programación didáctica está realizada tendo en conta a variable sociocultural do IES Eduardo
Pondal de Ponteceso. Na contorna combínanse actividades socieconómicas diversas como o traballo
asalariado, a construción e o traballo no campo. Hai que salientar, ademais, que o sector terciario,
baseado fundamentalmente na hostalaría, ten un peso importante na zona.
O alumnado da ESA, maior de idade e con estudos obrigatorios de EXB, procede basicamente dun nivel
socioeconómico medio-baixo. A maioría reside en Ponteceso, pero tamén se despraza desde varios
concellos circundantes como Cabana, Coristanco, Laxe e Malpica.
No IES Eduardo Pondal de Ponteceso o alumnado é eminentemente rural e galegofalante, de xeito que a
nosa programación debe aplicarse tendo en conta estas circunstancias. En consecuencia, cómpre
realizarmos a tarefa de asentar a autoesima do alumnado galegofalante sen esquecer introducir o
minoritario alumnado castelanfalante no uso, especialmente no plano oral, da nosa lingua. Tamén é
preciso insistir na distinción entre as formas propias e as alleas, pois é este o aspecto en que o alumnado
demostra maior dificultade, inzado como está o seu léxico de interferencias.
É notoria a ausencia do hábito de lectura no alumnado da ESA ( a maioría presenta un desfase curricular
importante, xa que se desvencellou do noso sistema educativo aos 14 anos ), por isto consideramos
imprescindible o achegamento á literatura e a incidencia na mellor comprensión dos textos e na
amplicación do vocabulario deste alumnado.
Tamén debemos estar atentos a alumnos e alumnas procedentes doutras comunidades ou países, non
galegofalantes, e procurarlles unha inserción na nosa cultura e un achegamento ás ferramentas
lingüísticas precisas para se desenvolveren no medio. Nese sentido o ambiente galegofalante é
unha vantaxe que lles permite unha mellor integración social.
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Obxectivos da ESA
De acordo co establecido na Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, Lei 8/2013 do 9 de
decembro (BOE del 10) (LOMCE), o ensino básico para persoas adultas terá os seguintes obxectivos:
1. Facilitar que as persoas adultas:

a) Adquiran unha formación básica, amplíen e renoven os seus coñecementos, habilidades e destrezas de modo
permanente posibilitando o acceso aos distintos ensinos do sistema educativo.
b) Melloren o seu cualificación profesional ou adquiran a preparación necesaria para o exercicio doutras profesións.
c) Desenvolvan as súas capacidades persoais de expresión, comunicación, relación interpersoal e de construción do
coñecemento.
d) Desenvolvan a súa capacidade de participación na vida social, cultural, política e económica para facer efectivo o seu
dereito á cidadanía democrática.
e) Adquiran as competencias e os coñecementos correspondentes á educación básica e obteñan o título de Graduado en
Educación Secundaria Obrigatoria.

2. Desenvolver programas que corrixan os riscos de exclusión social, especialmente dos sectores máis
desfavorecidos.
3. Responder adecuadamente aos desafíos que supón o envellecemento progresivo da poboación,
asegurando ás persoas de maior idade a oportunidade de incrementar e actualizar as súas competencias.
4. Prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. Fomentar a igualdade efectiva
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, así como analizar, valorando críticamente, as
desigualdades entre eles.
5. Adquirir, ampliar e renovar os coñecementos, habilidades e destrezas necesarias para a creación de
empresas e para o desempeño de actividades e iniciativas empresariais.
Así mesmo, estes obxectivos están contextualizados na Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a
educación básica para as persoas adultas.
a) Formar unha imaxe adecuada de si mesmos; das súas características e posibilidades, valorando a súa
experiencia, o esforzo e a superación das dificultades.
b) Mostrar actitudes solidarias e tolerantes, valorando as situacións en que se deben realizar proxectos
comúns e rexeitando todo tipo de discriminacións debidas á raza, ao sexo, á clase social, ás crenzas e a
outras características individuais, sociais e culturais.
c) Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en especial os relativos
aos dereitos e deberes dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios persoais, con liberdade de pensamento e
iniciativa.
d) Valorar criticamente as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio e doutros
existentes, discernindo a súa validez.
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e) Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria
para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
f) Desenvolver ou consolidar o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.
g) Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e creatividade nas linguas
galega e castelá e nunha lingua estranxeira, utilizándoas para a participación activa e plena na sociedade.
h) Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que utilicen códigos artísticos,
científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de comunicación tanto no ámbito cultural
como laboral.
i) Obter e seleccionar información utilizando as diferentes fontes en que esta se atopa, incluídas as que
proporcionan as tecnoloxías da información e da comunicación, tratala de forma autónoma e crítica, e
transmitila de maneira organizada e intelixible.
j) Utilizar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos de coñecemento e de
experiencia, mediante procedementos intuitivos e de razoamento lóxico, contrastándoas e reflexionando
sobre o proceso seguido.
k) Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar as repercusións que
sobre el teñen as actividades humanas e contribuír activamente á súa defensa, conservación e mellora,
como elemento determinante da calidade de vida.
l) Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e a incidencia no medio
físico e social.
m) Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural, especialmente o de Galicia, e contribuír activamente á
súa conservación e mellora.
n) Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos individuos á súa identidade,
e desenvolver unha actitude de interese e respecto para o exercicio deste dereito, en especial no referente
ao uso da lingua galega.
o) Valorar as consecuencias dos actos e decisións persoais na saúde individual e colectiva, e os beneficios
que supoñen os hábitos saudables.
p) Combinar a cualificación técnica e profesional adquirida cun comportamento social e coa capacidade de
afrontar e solucionar proble
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Segundo o que establece a LOMCE, a Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos
alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos:
a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os
dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha
sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de
violencia contra a muller.
d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais,
así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente
os conflitos.
e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos
coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación.
f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas , así como
o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes a cultura e
sociedade galega ou a outras culturas do mundo.
k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de
coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos
e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.
l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.
m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar
na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.
n. Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa
identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que
nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes a comunidade lusófona.
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Competencias clave
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada
ensinanza educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz
de problemas complexos.
O Decreto 86/ 2015, do 25 de xuño, no seu Capítulo VII, artigo 34 establece que as ensinanzas
da educación secundaria para as persoas adultas se organizan en tres ámbitos de coñecemento:
o ámbito da comunicación, o ámbito social e o ámbito científico-tecnolóxico.
Deste xeito intégranse ao redor de tres grandes eixes os coñecementos, as habilidades e os
valores que unha persoa adulta debe posuír e desenvolver para integrarse activamente nunha
sociedade democrática. No ámbito da comunicación intégranse os coñecementos, destrezas e
valores que permiten a unha persoa adulta comunicarse cos demais na lingua ou linguas que lle
son propias, e nunha lingua estranxeira. No ámbito científico-tecnolóxico intégranse aqueles
saberes que lle permiten enfrontarse ás situacións cotiás que implican a aplicación de
habilidades numéricas e de razoamento matemático, e interpretar axeitadamente a realidade
dende os achados das disciplinas científicas, aplicando racionalmente as relacións causa-efecto
e a capacidade de descubrimento.
O terceiro dos ámbitos, o social, integra aquelas destrezas, valores e coñecementos que lle
permiten, por unha parte, comprender axeitadamente as relacións do home co espazo que
habita, interpretar o presente como froito dunha longa experiencia histórica e, por outra,
desenvolver as actitudes, destrezas e hábitos propios dunha sociedade democrática, baseada no
respecto aos dereitos humanos e no exercicio das propias responsabilidades.
As competencias clave do currículo serán as seguintes:
CCL: Comunicación lingüística.
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD: Competencia dixital.
CAA: Aprender a aprender.
CSC: Competencias sociais e cívicas.
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC: Conciencia e expresións culturais.
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O ámbito da comunicación e as competencias clave
O ámbito da comunicación participa, como non podía ser doutro xeito, no desenvolvemento das
competencias claves de educación secundaria para adultos.
-

-

-

-

-

-

CCL:
A aprendizaxe das habilidades lingüísticas e comunicativas garanten o manexo efectivo
da comunicación no plano persoal, académico, social e profesional. O obxectivo último é
a comprensión e expresión oral e escrita de diferentes tipos de textos de acordo coa
intención e contexto comunicativos.
CMCCT:
A linguaxe é, asemade, a base para a comprensión de termos e conceptos
técnicos e o instrumento para desenvolver o razoamento lóxico matemático e o
pensamento científico.
CD:
A formación neste ámbito proporciona coñecementos sobre a linguaxe dixital básica e
permite desenvolver as destrezas necesarias para o acceso e tratamento da información
dixital e o manexo de aplicacións e outros recursos informáticos.
CAA:
O ámbito da comunicación capacita para realizar un proceso reflexivo de
aprendizaxe por ser a linguaxe un instrumento necesario para pensar, planificar,
analizar e reaxustar o proceso e avaliar o resultado. Amais, potencia a adquisición de
técnicas de estudo básicas e de estratexias para unha aprendizaxe autónoma, eficaz e
permanente ao longo da vida: uso de dicionario, elaboración de esquemas e mapas
conceptuais e as habilidades de síntese e resumo de todo tipo de textos.
CSC:
Os contidos deste ámbito contribúen a desenvolver as destrezas lingüísticas e
comunicativas necesarias para interpretar fenómenos e problemas sociais, para
elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como a capacidade de
relacionarse de maneira construtiva en diferentes contornos sociais e culturais,
aplicando as normas sociolingüísticas para o intercambio comunicativo, inspirando
confianza e amosando unha actitude respectuosa conforme a principios democráticos.
A ensinanza das linguas dentro deste ámbito debe contribuír á utilización e mellora de
prácticas igualitarias no uso da linguaxe e á ampliación do repertorio lingüístico do
alumnado, de maneira que poida desenvolverse con éxito en distintos contornos sociais.
CSIEE:
Este ámbito permite adquirir as competencias lingüísticas e comunicativas
indispensables para xestionar os propios coñecementos, habilidades e actitudes de
forma creativa e innovadora e con criterio propio.
Aprender a usar as linguas é aprender a utilizar estratexias adecuadas a cada situación
comunicativa de maneira autónoma. Deste xeito, o desenvolvemento de habilidades
lingüísticas contribúe ao fomento da autonomía e iniciativa persoal.
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-

CCEC:
O ámbito da comunicación proporciona ao alumnado estratexias para coñecer,
comprender, apreciar e valorar con espírito crítico e cunha actitude aberta e
respectuosa as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de
enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e o patrimonio
dos pobos.
Os usos lingüísticos reflicten as actitudes cara ás linguas e os seus falantes, cara á
diversidade lingüística e é obxectivo deste Ámbito o desenvolvemento de actitudes
positivas ante esta diversidade así como a erradicación de usos discriminatorios da
linguaxe.
O tratamento dos contidos que integran o ámbito de comunicación ten que
abordarse desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten
con estas competencias clave.

Elementos transversais
• CL : Comprensión lectora
• EOE: Expresión oral e escrita
• CA: Comunicación audiovisual
• TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación
• E: Emprendemento.
• ECC: Educación cívica e constitucional
• IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres
• PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade
• PRPC: Prevención e resolución pacífica de conflitos
• PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia
persoal e social (valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político,
a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista a
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.)
• EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial
• EV: Educación viaria
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Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de
avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo
de consecución de cada un, competencias clave,
elementos transversais e instrumentos de avaliación
AQUÍ VAN AS TÁBOAS CORRESPONDENTES AO CURRICULO DE CADA
MÓDULO QUE SE EXPLICAN NA TÁBOA SEGUINTE E QUE SE RECOLLEN
NUN DOCUMENTO ANEXO Á PROGRAMACIÓN XERAL DESTE ÁMBITO

ANEXO (táboas) 20-21 COMUNICACIÓN ESA

Os criterios de cualificación na ESA aparecen descritos con detalle neste documento da
programación e non nas táboas do documento adxunto.
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.

Ámbito/Módulo

Obxectivos

Contidos

Criterios
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao
mínimo de
consecución
de cada
estándar

Competencias
clave

Elementos
transversais

Instrumentos
avaliación

Criterios
cualificación

(*)
Bloque de contido

Indicar os
obxectivos da
etapa fixados no
Decreto
correspondente
polo que se
establece o
currículo, de
xeito codificado
(a., b., c., …)

(*)

Desenvolver os
contidos
establecidos no
Decreto
correspondente.

Os recollidos no
Decreto
correspondente
relacionados cos
contidos
desenvoltos,
indicalos de
xeito codificado
(B1.1, B1.2.,…)

Os
relacionados
cos criterios
de avaliación
e de xeito
codificado
(LCLB1.1.1.,
LCLB1.1.2.,
…)

Establecer o
grao mínimo
de
consecución
de cada un
dos
estándares
de
aprendizaxe
para acadar
unha
cualificación
positiva.

As asociadas
aos
estándares de
aprendizaxe
do apartado
anterior e de
xeito
codificado
(CCL,
CMCCT,...)

Reflectir os
instrumentos
de avaliación
que se
Reflectir os
empregarán
elementos
para
transversais de
comprobar
xeito
se se
codificado (CL,
acadaron os
EOE,CA, TIC,
obxectivos,
…)
estándares
de
aprendizaxe
e
competencias
clave.

Ponderación
de cada
instrumento
de
avaliación
no proceso
de
avaliación.

Os criterios de cualificación na ESA aparecen descritos con detalle neste documento e non nas táboas do

documento adxunto.
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Contidos do ámbito da comunicación
Os contidos do ámbito da comunicación fan referencia á comprensión, interpretación e expresión da
linguaxe verbal; os recursos e as características da comunicación oral e escrita en diferentes
situacións, con interlocutores e fins diversos; o coñecemento da lingua: normas ortográficas, clases
de palabras, relacións sintácticas e semánticas, as variedades lingüísticas, os usos discursivos da
linguaxe e a tipoloxía textual; os conceptos básicos da sociolingüística e o coñecemento da
situación sociolingüística de Galicia; as etapas, os autores, obras e xéneros máis
representativos das literaturas galega e castelá.
O ámbito da comunicación preséntase, en cada un dos bloques dividido en cinco bloques:
O bloque 1 "Comunicación oral: escoitar e falar" atende ao uso oral das linguas galega e
castelá. Nel procúrase que o alumnado adquira as habilidades necesarias para comunicar con
precisión as súas propias ideas, realizar discursos elaborados de acordo cunha situación
comunicativa, e escoitar activamente, interpretando de xeito correcto as ideas dos demais
O bloque 2 "Comunicación escrita: ler e escribir" persegue que o alumnado sexa quen de
entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos
soportes e formatos, en galego e castelán.
O bloque 3 "Funcionamento da lingua" responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos
lingüísticos que regulan a comunicación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos
lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base
para o uso correcto da lingua.
O bloque 4 ”Lingua e sociedade” céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza,
explique e valore o plurilingüísmo como unha situación habitual e enriquecedora de todos
os individuos. Asemade, incide na identificación e superación de prexuízos e na pertinencia
de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos e os aplique á
situación das linguas en Galicia.
O bloque 5 "Educación literaria" asume o obxectivo de facer do alumnado lectores/as cultos/as e
competentes, implicados/as nun proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a vida.
É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias
próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva, coa de textos literarios e obras
completas representativas da literatura en galego e castelán.

14

A organización e secuenciación dos contidos nos dous módulos realizouse tendo e conta que o
currículo vai dirixido a persoas adultas de características diversas e, maioritariamente,
desvencelladas do noso sistema educativo dende hai bastantes anos.
Tivéronse en conta tres principios:
- O nivel de dificultade dos mesmos, comezando coa tipoloxía textual que presenta un menor nivel
de dificultade ou coa que o alumnado adulto está máis familiarizado.
- A integración de contidos relativos aos cinco bloques temáticos. No relativo á educación literaria,
a introdución de contidos de historia literaria comeza nos módulos tres e catro. Destínase o módulo
tres á historia das literaturas galega e castelá ata o século XX e o módulo catro á literatura dos
séculos XX e XXI, por ser a máis próxima aos gustos do alumnado e a que mellor pode propiciar o
desenvolvemento do aprecio pola lectura como fonte de coñecemento e pracer.
- Reiteración en todos os módulos dos contidos que inciden na capacidade de lectura comprensiva
e expresión oral e escrita do alumnado.
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a
desenvolver polo profesorado, para acadar os
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición
das competencias clave
As persoas adultas que queiran adquirir as competencias e os coñecementos correspondentes á
educación básica contarán cunha metodoloxía adaptada ás súas condicións e necesidades. Xa que
logo, a metodoloxía destes ensinos será flexible e aberta, baseada na autoaprendizaxe e tendo en
conta as súas experiencias, de modo que responda ás capacidades, intereses e necesidades do
alumnado.
Tentaremos que as clases teñan un tratamento eminentemente práctico, pero apoiándonos sempre
en breves explicacións teóricas e ofrecendo exemplos que poidan resultar ilustrativos do tema que
esteamos tratando. A exposición teórica do profesor terá un correlato escrito nos apuntamentos que
lle serán entregados en forma de fotocopias ao alumnado para que poidan seguir mellor a
explicación. Por suposto, prestaráselle a máxima atención á corrección das dúbidas que poidan
xurdir entre o alumnado.
Como guía para o desenvolvemento dos contidos do programa utilizarase nomeadamente as
unidades didácticas elaboradas pola Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais, dispoñibles no portal de edu.xunta.es. De todos os xeitos, tamén se elaborarán materiais
complementarios que se lles entregarán fotocopiados aos alumnos para tratar outros aspectos que
consideramos axeitado abordar na aula.
Os exercicios serán a práctica máis habitual para traballar na clase, xa que consideramos que é a
mellor forma de que adquiran as destrezas básicas na materia. Para manter un control do
rendemento do alumnado, recolleranse periodicamente os cadernos e exercicios feitos na clase.
O protagonismo da clase recaerá nos alumnos, para que se impliquen no proceso de aprendizaxe e
ao mesmo tempo crear unha dinámica de participación baseada no uso responsable da quenda de
palabra e no esforzo persoal, que favoreza a interacción entre eles e que lles permita realizarse.
Hai que ter en conta de maneira moi especial a heteroxeneidade do colectivo das persoas adultas,
porque podemos atopar na aula moi diferentes niveis académicos e de actitude cara a materia de
estudo. Poñeremos en práctica unha metodoloxía que nos permita atender á diversidade do
alumnado e tratar individualmente a cada un deles para lles axudar a corrixir ou reconducir as súas
deficiencias nas destrezas comunicativas básicas.
Consideramos fundamental a capacitación do alumnado na competencia dixital, xa que deben de
aprender a seleccionar, xerarquizar e sintetizar a enorme cantidade de información que poden
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atopar en internet. Por esta razón, ás veces, traballaremos na aula de informática ou na biblioteca
do centro con ordenadores para que elaboren pequenos traballos de investigación cultural ou sobre
aspectos da sociedade actual, artigos de opinión, recensión sobre artigos xornalísticos en soporte
dixital ou en papel, textos de creación...
No módulo III o ditado pode ser unha práctica moi útil, que nos permite traballar a ortografía, a
puntuación e ao mesmo tempo a comprensión do texto. Tamén pode ser interesante o uso de
exercicios de obradoiro literario, para traballar a redacción ou determinados contidos da materia.
Fomentarase a interdisciplinaridade entre o ámbito de comunicación e o ámbito de historia. Neste
bloque teñen ampla presenza os contidos de Sociolingüística e cuestións relacionadas cos
prexuízos lingüísticos.
No módulo IV, a lectura e comentario de texto será unha práctica esencial. Tamén recorreremos a
exercicios de obradoiro literario como método para traballar a expresividade do alumno e fixar
algúnhas das claves e recursos estilísticos estudados. Para unha visión menos parcelada da
literatura, pódese recorrer a unha análise comparada das literaturas galega e castelán, situándoas
no mesmo contexto histórico ou no seu devir ao longo da historia.
No módulo III, o manexo do xornal será clave para desenvolver unha boa parte do programa. A
utilización das TIC servirá para que o alumnado poña en práctica os coñecementos aprendidos, e
demostre, non só que coñece os modelos dos distintos xéneros xornalísticos, senón que posúe a
capacidade para elaborar este tipo de textos. Ademais, comezarase co estudo das literaturas galega
e castelá desde a Idade Media ata o século XX (as etapas, os autores, obras e xéneros máis
representativos) a través da lectura e comprensión de textos literarios básicos previamente
seleccionados polo/a profesor.
No módulo IV, a lectura e análise de textos expositivos e argumentativos, extraendo ideas
principais e secundarias e organizándoas, así como o traballo con textos do ámbito laboral,
administrativo e comercial (currículo, carta de presentación, solicitude ou instancia e carta de
reclamación), serán fundamentais para mellorar a comprensión e aplicar as técnicas de estudo e de
recollida de información. Asemade, continuarase co estudo das literaturas galega e castelá dos
séculos XX e XXI, lendo e interpretando textos moi representativos de obras literarias máis próximas
aos gustos persoais e á madureza cognitiva do alumnado.
En todos os módulos consideramos indispensable o traballo con textos, tanto de carácter literario
como doutro tipo, e a lectura de dúas obras literarias representativas da literatura dos séculos XX e
XXI, unha en galego e outra en castelán, que sexan do interese para o alumnado da ESA. O
achegamento á literatura máis actual, por ser a máis próxima aos gustos do alumnado, é a que
mellor pode propiciar o desenvolvemento do aprecio pola lectura como fonte de coñecemento e
pracer, incide positivamente na mellor comprensión dos textos e na amplicación e mellora do
vocabulario.
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Con respecto aos libros de lectura, o/a alumno/a lerá dous en cada módulo, un en castelán e
outro en galego. O profesor dará unha listaxe ao alumnado e este elixirá. É imprescindible
demostrar que o/a alumno/a leu os dous libros, debendo acadar 5 puntos sobre 10. En caso
contrario terá unha recuperación en cada módulo. Se non demostra a súa lectura baixaráselle un
10% na nota final do módulo, aínda que teña superados os outros exames do módulo
correspondente.
A proba consistirá nun traballo escrito do libro de lectura, mediante o cal o/a profesor/a valorará a
comprensión, a expresión, a redacción, a puntuación, a presentación e as faltas de ortografía de
cada alumno/a.
A listaxe dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do módulo, segundo as novidades
editoriais e as preferencias temáticas e literarias do/a alumno/a.
O valor numérico da nota do traballo do libro será o mesmo ca o de calquera dos outros exames
escritos en cada módulo: 80% exames e traballo do libro de lectura, 10% traballo desenvolvido na
clase e 10% actitude do/a alumno/a cara a materia ou traballos voluntarios durante o proceso de
ensino-aprendizaxe.
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Materiais e recursos didácticos
Como material de uso individual non se contempla o uso de ningún método didáctico ofertado polas
editoriais, dada a singularidade dos módulos de Educación Secundaria para Adultos. Empregaranse:
•
•
•
•

Materiais elaborados polo/a profesor/a con contidos axeitados a cada módulo (apuntamentos
e fichas de actividades)
Libros de lectura en Literatura Castelá e Literatura Galega da biblioteca do noso IES, de
bibliotecas da contorna ou de bibliotecas virtuais
Caderno
Material de escritura

En todos os módulos o material principal está contituído por apuntamentos, de elaboración propia
na súa maioría, e fichas de actividades tanto de elaboración propia como extraídos de manuais,
libros de exercicios ou obradoiros de gramática, que lles son entregados aos alumnos en forma de
fotocopias. Aínda que carecemos de libro de texto, atopamos un referente á hora de guiar os nosos
obxectivos e desenvolver as nosas clases nas unidades elaboradas pola Dirección Xeral de
Formación Profesional e Ensinanzas Especiais e que están dispoñibles no portal da Consellería
de Educación (edu.xunta.es) e na Aula Virtual do noso instituto.
Empregaranse recursos bibliográficos da biblioteca do centro, ademais da consulta e
préstamos de libros/revistas,... etc. Así mesmo, disporase da aula de informática cando estea
dispoñible e a actividade didáctica deseñada o requira.
Os textos, tanto literarios como non literarios, constitúen un material de primeira orde na clases; e
os recursos informáticos estarán presentes nos módulos III e IV , posto que son de uso obrigado no
Ámbito da comunicación da ESA.
Non podemos esquecer, por último, as obrigadas referencias bibliográficas, para que os/asnosos/AS
alumnos/as vaian ás fontes se lles interesa un tema ou se desexan ampliar os seus coñecementos.
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS MÓDULO III
O xornal e, en xeral, todos os tipos de prensa serán un material fundamental á hora de traballar na
clase neste módulo. Tamén se botará man de recursos informáticos e audiovisuais, para acceder
aos novos medios de comunicación de masas e xornais dixitais.
Os textos literarios constitúen tamén un material de primeira orde nas clases, pois resulta
inconcebible estudar autores e obras da literatura galega e da literatura castelá sen acudir aos
textos que son obxecto de análise.
Será de uso obrigatorio a aula de Informática ou os ordenadores da biblioteca para que o alumnado
poida acceder a internet.
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS MÓDULO IV
Constitúen un material de primeira orde todo tipo de textos expositivos e argumentativos, sobre os
máis variados temas, así como os textos relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial
(currículo, carta de presentación, solicitude ou instancia e carta de reclamación), necesarios para
traballar a lectura comprensiva e aplicar as técnicas de recollida e organización de información
estudadas neste módulo.
Os recursos informáticos son imprescindibles para consultar as fontes de información sobre
calquera tema en traballos de investigación, así, como bibliotecas, hemerotecas, filmotecas,
arquivos, enciclopedias, dicionarios e todo tipo de fontes de información. Os alumnos demostrarán
a súa capacidade para se desenvolveren coas novas tecnoloxías coa creación, mantemento e
xestión do seu propio traballo.
Neste módulo os textos literarios constitúen tamén un material fundamental nas clases, pois resulta
inconcebible estudar autores e obras da literatura galega e da literatura castelá sen acudir aos
textos que son obxecto de análise.
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do
alumnado da ESA
A avaliación será continua, terá carácter formativo e estará integrada no proceso educativo
de maneira sistemática.
As características da avaliación na ESA seguen as ordes recollidas na normativa da Circular 4/2017,
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan
instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación
secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas
modalidades presencial e a distancia vixentes durante o curso 2020/2021.
Os criterios son os seguintes:
1. Haberá un exame final global, na primeira quincena do mes de febreiro, no que se avaliará ao
alumnado das unidades didácticas traballadas no caso dos módulos impartidos no primeiro
cuadrimestre, e despois do 22 de xuño no caso dos módulos impartidos no segundo cuadrimestre.
2. Tras cada bloque de contidos que integran cada módulo farase unha avaliación escrita, que se é
superada polo alumno/a eliminará materia para o exame final. Se un alumno supera as probas
escritas, pode non presentarse ao exame final e a nota calcularase facendo a media aritmética
destas. Non se fará media con menos de 3 puntos sobre 10 nos exames. Se un alumno non superou
o ámbito de forma gradual, entón deberá avaliarse no exame final das unidades didácticas non
superadas.
3. Inmediatamente antes da realización da avaliación dun bloque, haberá unha proba de
recuperación do bloque anterior para aquel alumnado que obtivese avaliación negativa nel.
4. Para superar o ámbito, requerirase unha cualificación mínima de 3 puntos sobre 10 en cada unha
das áreas de coñecemento que o integran (LGL e LCL). O suspender algunha das partes do ámbito
supón suspender todo o ámbito.
5. Cando no ámbito de comunicación da educación secundaria para persoas adultas interveñan dous
profesores, para establecer a cualificación do ámbito realizarase a media ponderada dos dous
submódulos integrados nel, de xeito que o submódulo de lingua estranxeira nunca teña unha
valoración superior ao 30% da cualificación final do módulo correspondente.
6. Ao ser obrigatoria a asistencia á clases na modalidade presencial, as faltas reiteradas ás
actividades de formación é motivo de perda do dereito de avaliación continua nos seguintes casos:
cando o número de faltas de asistencia sen xustificar a un determinado ámbito supere o 10% do
horario establecido nun cuadrimestre ou cando en todos os ámbitos o número de faltas sen
xustificar supere o 10% do horario total establecido nese cuadrimestre para todos os ámbitos no
que estea matriculado.
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Procedemento para a avaliación inicial na ESA
Debemos ter en conta as características propias do alumnado da ESA, do cal non temos informes
previos do curso pasado senón un expediente académico de estudos realizados. Ademais, o grupo
de alumnos/as que se matriculou para o curso 2020-2021 no módulo 3 e no módulo 4 está
constituído, fundamentalmente, por adultos maiores de 40 anos que se foron incorporando á vida
laboral a partir dos 14 anos, polo que levan moito tempo fóra do sistema educativo.
Xa que logo, durante os primeiros días de clase, realizaranse varias probas de avaliación inicial no
módulo 3 ou 4. Tras os resultados, faranse as modificacións e adaptacións axeitadas ás
características xerais do grupo. O alumnado que precise reforzo ou adaptación realizará actividades
partindo dos seus coñecementos previos.

Probas iniciais dos módulos 3 e 4:
1.- Cada un dos alumnos e das alumnas lerá na aula un texto en lingua castelá ou en lingua galega,
proposto para coñercer a súa destreza lectora, e comentarase o seu contido para observar o grao
de coñecemento e análise do texto.
2.- Unha proba escrita de actividades de comprensión e expresión en lingua galega e en lingua
castelá ( entre cinco e sete exercicios en cada unha das linguas ); son actividades que permiten
avaliar o grao de coñecementos xerais no ámbito da comunicación do módulo correspondente e
valorar os seus coñecementos gramaticais previos.
3.- A observación na aula e as tarefas realizadas ata a data da avaliación inicial completarán a
información precisa.

Modelo de probas iniciais de LCL e de LGL :

VER AS DÚAS PÁXINAS SEGUINTES
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Procedemento de avaliación continua na ESA
A avaliación continua, o traballo cotián na aula e a realización de pequenas tarefas con
regularidade, que se levarán a cabo sempre dentro das posibilidades na aula, así como a continua
recuperación dos contidos non superados é o eixe fundamental da avaliación na ESA.
Realizaranse probas, orais e escritas, de forma periódica ao longo do período lectivo, para que se
poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do alumnado e poder melloralo. O obxectivo será o de
perfeccionar o propio proceso educativo e que a avaliación sexa formativa.

Para a cualificación dos instrumentos de avaliación definidos empregarase o seguinte
sistema:
-- 80% da cualificación: exames escritos dos contidos máis importantes de lingua, literatura e
sociolingüística no módulo (grao mínimo de consecución de estándares) e probas escritas dos libros
de lectura.
Realizaranse catro exames escritos, dous en lingua galega e outros dous en lingua castelá, ao
longo do módulo correspondente. Cada control dos contidos do módulo terá a puntuación de 80%
sobre a nota final e farán media entre si. A valoración será o 40% para cada unha das linguas.Se un
alumno supera os exames, pode non presentarse ao exame final. A nota da avaliación ordinaria
calcularase facendo a media aritmética de todos os exames realizados ata o momento, pero non se
fará media con menos de 3 puntos sobre 10 en cada un deles . Se un alumno non superou o ámbito
de forma gradual, entón deberá avaliarse no exame final dos contidos non superados.
Con respecto aos libros de lectura, o/a alumno/a lerá dous, un en castelán no módulo 3 e outro en
galego no módulo 4. O profesor dará unha listaxe ao alumnado e este elixirá. É imprescindible
demostrar que o/a alumno/a leu o libro en cada un dos módulos, debendo acadar 5 puntos sobre 10.
En caso contrario terá unha recuperación en cada módulo. Se non demostra a súa lectura
baixaráselle un 10% na nota final de cada un dos módulos, aínda que tivese aprobados os outros
exames do módulo correspondente.
A proba consistirá nun traballo escrito do libro de lectura, instrumento que o/a profesor/a utilizará
para valorar a comprensión, a expresión, a redacción, a puntuación, a presentación e as faltas de
ortografía do/a alumno/a.
A listaxe dos libros de lectura poderá ser modificada ao longo do módulo.
O valor numérico da nota do traballo do libro será o mesmo ca o de calquera dos outros exames
escritos feitos no módulo 3 e no módulo 4.
Para levar a cabo a corrección dos exames e traballos escritos o profesor ou profesora terá en conta
a expresión, a redacción, as faltas ortográficas, de puntuación e gramaticais. Poderanse descontar
ata un máximo de 2 puntos en cada unha das probas escritas.
A respecto do baremo de penalizacións que se aplicará na ESA serán as seguintes:
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o As faltas leves (acentuación) restarán -0,05
o As faltas graves ou moi graves (solución contraria ás convencións ortográficas e á norma
lingüística ou o que atenta contra o sistema lingüístico) restarán –0,1

-- 10% da cualificación: as actividades e actitudes na aula, mais tamén a realización de pequenas
tarefas voluntarias na casa, propostas polo/a profesor/a, e a súa entrega na data fixada.
Valorarase de xeito negativo a non presentación de traballos obrigatorios propostos polo
profesorado (-10% da nota final de avaliación). No caso de que para traballar aspectos do currículo
se opte pola realización de traballos e non sexan presentados polos alumnos, para recuperar ditos
contidos deberán examinarse deles na proba final.
-- Ata un 10% da cualificación: o uso e mellora no modelo oral de lingua, a sistencia de maneira
regular ás clases e a actitude xeral do alumno ou alumna.
Valorarase de xeito negativo a existencia de partes de apercibimento, as actitudes que impidan o
normal de desenvolvemento da clase e as faltas de asistencia sen xustificar (-10% da nota final de
avaliación).

Criterios xerais varios
Para superar o módulo na avaliación ordinaria, con dereito a avaliación continua, cómpre respectar
tamén as seguintes premisas ao longo de todo o proceso:
- Uso da lingua galega: en certas clases será obrigatorio o seu uso, tanto na fala como na escrita.
O feito de negarse a utilizar oralmente a lingua galega na aula ou en exercicios, traballos e exames
escritos desta materia suporá a valoración negativa no ámbito da comunicación do módulo
correspondente.
- Lecturas obrigatorias: a lectura dos dous libros estipulados por este departamento, un en LG e
outro en LC, será avaliada coma os outros exames escritos e considérase un traballo obrigatorio
para o alumnado da ESA, polo que non entregar esta tarefa suporá a valoración negativa no ámbito
da comunicación do módulo 3 e do módulo 4.
- Probas e traballos manuscritos: non serán corrixidos no caso de presentaren unha caligrafía
ilexible.
- Responsabilidade do alumnado: a conservación do cartafol de traballo será responsabilidade
do/a alumno/a (caderno e todo tipo de tarefas realizadas polo alumnado e revisadas polo/a
profesor/a)
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Procedemento de avaliación final extraordinaria na
ESA
O alumnado da ESA que non superase a avaliación final ordinaria no primeiro cuadrimestre do curso
poderá realizar no mes de maio unha avaliación extraordinaria.
Igualmente, o alumnado que non superase a avaliación final ordinaria deste ámbito no seguinte
cuadrimestre poderá realizar no mes de setembro unha avaliación extraordinaria, nas datas que
determine o equipo directivo deste instituto.
A avaliación extraordinaria consistirá nun exame final no que o/a alumno/a deberá obter a
cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. Nesta proba será necesario o coñecemento de todos os
contidos mínimos esixidos no módulo correspondente.
O equipo avaliador de cada grupo de alumnos e alumnas decidirá, tras a realización destas probas
extraordinarias, sobre a titulación ou promoción aos módulos seguintes daqueles/as alumnos/as que
as realizasen.
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Medidas de atención á diversidade
Dado que os alumnos e alumnas da ESA non están dotados das mesmas capacidades, non parten
dos mesmos coñecementos iniciais, non teñen a mesma motivación e tampouco posúen o mesmo
ritmo de aprendizaxe, tratarase de asegurarlles unha igualdade de oportunidades para conseguir
que todos/as eles/as sexan capaces de estabelecer relacións entre o que xa saben e os novos
coñecementos que están adquirindo.
Para conseguilo realizaranse actividades diferenciadas, unhas orientadas a asegurar uns
contidos mínimos, outras a desenvolver e aprofundar os contidos que se esperan dun alumno ou
alumna de nivel medio no seu módulo e outras para ampliar coñecementos, naqueles casos en que
así o demande o/a alumno/a.
Para isto as actividades e exercicios serán propostos de forma secuenciada, segundo o grao de
complexidade, traballando os mesmos contidos con esixencias distintas. Nos casos necesarios
serán propostas actividades de reforzo e fundamentalmente, potenciarase o traballo en equipo entre
alumnos/as, de forma que se axuden na súa aprendizaxe.
As medidas anteriormente citadas aplicaranse, puntualmente na clase, no tempo reservado ao
traballo individual.
Prestaráselles un apoio máis personalizado a aqueles alumnos nos que previamente se localizasen
problemas para seguir o ritmo de aprendizaxe da clase. Asemade, os exames serán máis curtos e
terán máis tempo ca os demais para levalos a cabo.

Actividades complementarias e extraescolares

Os alumnos e alumnas do Ensino Secundario para Adultos poderán participar nas actividades
estraescolares que organicen os departamentos de Lingua Galega e Lingua Castelá. Ademais,
desde o ámbito da comunicación fomentarase a interdisciplinaridade cos ámbitos de Historia,
Matemáticas e Ciencias, para desenvolver actividades extraescolares comúns nas que se
interrelacionen os distintos coñecementos adquiridos polo alumnado nas distintas materias (saídas,
roteiros literarios...).
Cómpre termos en conta que o curso 2020-2021 vén marcado por un escenario de pandemia a nivel
mundial e unhas normas de obrigado cumprimento nos institutos de secundaria para evitar posibles
contaxios COVID-19, polo que as actividades complementarias e extraescolares terán que
adaptarse a este contexto e veranse condicionadas pola evolución da pandemia ao longo deste
curso escolar.
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Adaptacións da programación ao contexto COVID-19
Procederase a continuación a trazar as liñas de acción principais en función dos distintos
escenarios posíbles que poden sobrevir por mor da COVID-19.

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 profesor terá acceso a un curso específico para os
membros do claustro na Aula Virtual que actuará como repositorio de materiais do profesor/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 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 OU VARIOS/AS ALUMNOS/AS CONFINADOS/AS DA MESMA AULA E PROFESORADO NO
CENTRO
De modo análogo ao anterior, en caso de que un ou varios alumnos da mesma aula estean
confinados, 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.
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ENSINO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS. 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 alumnos 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 os
materiais didácticos que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten
elaborados para esta modalidade educativa. Estes materiais poderán consultarse por temas
organizados pola profesora para o curso 2020-2021 na Aula Virtual do IES Eduardo Pondal de
Ponteceso ou na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.es/web/node/3393
Aínda que no noso centro non se imparte o ensino semipresencial para secundaria de adultos, esta
modalidade é a que aparece organizada por temas pola profesora na Aula Virtual do noso centro.Xa
que logo, comunicóuselle ao alumnado da ESA do curso 2020-2021 que, debido ao confinamento,
posiblemente houbese que recorrer nalgún momento á utilización das unidades didácticas
elaboradas pola Consellería de Educación para esta modalidade. Ao longo da primeira semana de
cada cuadrimestre 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
para os módulos 3 e 4. 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 un
no caso de que se produza un confinamento.
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Criterios xerais varios durante o confinamento
•

Aumentarase o valor do peso do traballo do/a alumno/a sobre as probas escritas na nota
final de avaliación ordinaria en cada módulo: 20%.

•

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 coa profesora o sistema de envío alternativo, se fose pertinente e a criterio da
profesora.

•

En caso de que se detecte fraude na entrega dos traballos, estes levarán a cualificación
negativa e será a profesora 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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Indicadores de logro para avaliar o proceso de
ensino e a práctica docente
Tentaremos conseguir que un 80 % do alumnado acade os coñecementos mínimos na
avaliación continua. E o resto de alumnos/as na avaliación extraordinaria.
Ao remate de cada cuadrimestre, analizarase distintos aspectos da nosa programación e das
diversas adaptacións desta ao contexto da COVID-19 (semipresencial e en confinamento),
procedementos aplicados no proceso de ensino-aprendizaxe e recolleranse propostas de
mellora relativos fundamentalmente aos seguintes aspectos:
-

O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe.

-

Os materiais e recursos didácticos e das TIC empregados.

-

A metodoloxía, secuenciación e temporalización dos contidos.

-

As medidas de atención á diversidade levadas a cabo e o seu resultado.
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Indicadores de logro para avaliar a programación
didáctica
Dada a amplitude de contidos desenvolvidos no ámbito da comunicación e a diversidade dos
alumnado na ESA, tentaremos conseguir que se imparta o 75% deste programa.
Unha vez finalizada a avaliación dos logros do proceso de ensino-aprendizaxe, o profesorado
realizará, se fose preciso, as modificacións ou rectificacións oportunas na programación
didáctica de cara ao seguinte curso, co fin de mellorar os aspectos necesarios tendo en conta
os resultados obtidos.
Algúns indicadores para a avaliación da nosa programación didáctica serán:
-

Desenvolvemento desta programación didáctica no seu conxunto.

-

Grao de adecuación dos contidos aos obxectivos que se pretenden acadar.

-

Axuste entre a secuenciación dos contidos.

-

Funcionalidade da metodoloxía empregada.

-

Resultados obtidos.

-

Interese amosado polo alumnado nas materias do ámbito.

-

Suficiencia dos recursos materiais empregados e dos exercicios prácticos realizados.

-

Adecuación dos contidos traballados ao nivel do alumnado.

-

Carácter das relacións entre os/as profesores/as e alumnado.
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Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de
aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave,
elementos transversais e instrumentos de avaliación
ANEXO DA PROGRAMACIÓN XERAL DO ÁMBITO DA COMUNICACIÓN DA ESA
MÓDULO 3 - MÓDULO 4
CURSO 2020 - 2021

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

•
•
•
•
•

b
g
h
j

B1.1. Comprensión,
interpretación e valoración
de textos orais expositivos e
argumentativos.

B1.1.
Comprender,
interpretar e valorar textos
orais expositivos e
argumentativos.

p

B1.1.1. Identifica as
ideas principais e
secundarias dun texto
oral expositivo ou
argumentativo, formal ou
informal, producido na
variante estándar ou en
calquera das variedades
dialectais.

Comprende e
identifica as ideas
principais e
secundarias de textos
orais expositivos e
argumentativos.

CL
EOE

•

CCL

Diferencia as
explicacións dos
argumentos.

•
•

CCL

Aprecia e usa as
normas de cortesía
nas intervencións
orais.

•
•
•

CCL

Proba oral,
exercicios
realizados na
clase e actitude.

B1.1.2. Recoñece
aintención comunicativa
dos textos.

B1.1.3. Diferencia as
explicacións dos
argumentos.

•
•
•
•

a
b
c
g

B1.2. Desenvolvemento de
habilidades de escoita
cunha actitude de interese,
cooperación e respecto.

B1.2. Coñecer e usar as
normas de cortesía nas
intervencións orais propias
e alleas, tanto
espontáneas como
planificadas.

B1.2.1. Coñece, aprecia
e usa as normas que
rexen a cortesía na
comunicación oral.

CAA

CAA
CSC

CL
EOE

EOE

Proba oral,
exercicios
realizados na
clase e actitude.

Observación das
intervencions orais
na clase e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3

Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

a
b
c
d
f

B1.3. Valoración das
producións orais emitidas
cunha fonética galega
correcta e actitude crítica
ante os prexuízos que se
poidan asociar a ela.

B1.3. Valorar as
producións emitidas cunha
fonética galega correcta e
actitude crítica ante os
prexuízos que se poidan
asociar a ela.

g

b
f
g
p

Aprecia a emisión
dunha pronuncia
galega correcta e
rexeita os prexuízos
que se poidan asociar
coa pronuncia da
lingua galega.

B1.3.2. Comprende,
interpreta e rexeita os
prexuízos que se poidan
asociar coa pronuncia
da lingua galega.

n

a

B1.3.1. Aprecia a
emisión dunha
pronuncia galega
correcta, recoñece os
erros de produción oral
e propón solucións para
melloralas.

B1.4. Coñecemento, uso e
aplicación de técnicas e
estratexias necesarias para
falar en público.

B1.4. Aplicar técnicas e
estratexias para falar en
público, en situacións
formais ou informais.

•
•

CCL

•

CAA

CAA

B1.3.3. Usa a variante
dialectal propia e
asúmea como a
variedade habitual do
seu contexto.

Usa a variante
dialectal propia e
asúmea como a
variedade habitual do
seu contexto.

•
•

CCL

B1.4.1. Elabora guións
para organizar os
contidos de exposicións
formais ou informais
breves.

Elabora guións para
organizar os contidos
de exposicións
breves.

•
•

CCL

CCEC

CAA

EOE
PI

Proba oral,
observación das
intervencións na
aula e actitude.

EOE
PI

Proba oral,
observación das
intervencións na
aula e actitude.

CL

Exposición dun
tema na clase,
presentación do
guión e actitude.

EOE
E

B1.4.2. Participa con
fluidez nas intervencións
orais espontáneas ou
formais utilizando unha
linguaxe correcta e rica.

•

CCL

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
Estándares de
aprendizaxe

B1.4.3. Recoñece a
avalía erros nos
discursos orais propios e
alleos e trata de evitalos.

•
•
•
•
•
•
•

b
c
f
g
h

B1.5. Construción de textos
expositivos e
argumentativos adecuados a
distintos rexistros,
coherentes e ben
organizados.

B1.5.
Producir textos
expositivos e
argumentativos en
diferentes rexistros.

B1.5.1. Participa en
conversas informais nos
que intercambia
información e expresa a
súa opinión.

j
p

Realiza textos
expositivos e
argumentativos
sinxelos adecuados a
distintos rexistros,
coherentes e ben
organizados.

Competencias
clave

Elementos
transversais

•
•

CCL

•
•
•
•

CCL

CL

CSC

EOE

Intrumentos de
avaliación

CAA

CSIEE
CCEC

B1.5.2. Utiliza o rexistro
lingüístico axeitado a
cada situación
comunicativa.

•
•

CCL

B1.5.3. Realiza
exposicións educativas
sinxelas.

•

CCL

CSC

E

Presentación dun
tema en voz alta
na clase,
exercicios e
actitude

•
•

f
i

B1.6. Coñecemento e
aplicación, con axuda das
TIC, de técnicas e
estratexias para a produción
de textos orais sobre temas
de actualidade.

B1.6. Coñecer e aplicar,
con axuda das TIC,
técnicas e estratexias para
realizar exposicións orais
planificadas.

B1.6.1. Consulta os
medios de información
dixitais para seleccionar
contidos relevantes e
incorporalos ás súas
producións.

Consulta os medios
de información dixitais
para seleccionar
contidos relevantes e
incorporalos ás súas
exposicións orais.

•
•
•

CD
CAA
CSIEE

CL
EOE
E

Presentación dun
tema en voz alta
na clase,
exercicios e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
Estándares de
aprendizaxe

B1.6.2. Emprega as TIC
para facer as súas
presentacións máis
claras e atractivas
visualmente.

•
•
•
•
•
•
•

a
b
c
f
g

B1.7. Participación activa e
argumentada en debates
nos que se expresen
opinións acerca dun tema de
actualidade.

B1.7. Participar activa e
argumentadamente en
debates nos que se
expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.

B1.7.1. Desenvolve
argumentos de forma
comprensible e
convincente e comenta
as contribucións das
persoas interlocutoras.

Participar activa e
argumentadamente
en debates nos que
se expresen opinións
acerca dun tema de
actualidade.

B1.7.2. Aplica as normas
que rexen a cortesía na
comunicación oral,
respecta as quendas e
as opinións alleas e
emprega unha linguaxe
non discriminatoria.

Aplica as normas de
cortesía na
comunicación oral,
respecta as quendas
e as opinións alleas e
emprega unha
linguaxe non
discriminatoria.

j
p

Competencias
clave

•
•
•

CD

•
•

CCL

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

CCL
CSC

CAA

CL
EOE

Debate na aula e
actitude.

E

•
•

CCL
CSC

EOE
PI

Debate na aula e
actitude.

B1.8. Valoración da lingua
oral como un instrumento de
aprendizaxe e de relación
social.

B1.8. Valorar a lingua oral
como un instrumento útil
na aprendizaxe e nas
relacións sociais.

B1.8.1. Identifica e
describe os valores da
lingua oral como un
instrumento útil na
aprendizaxe, así como
para relacionarse cos
demais e enriquecerse
como persoa.

Valorar a lingua oral
como un instrumento
útil na aprendizaxe e
nas relacións sociais

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC

EOE
E

Participación en
diálogos ou
debates, probas
orais e actitude

CSIEE

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir

•
•
•

e
g
j

B2.1. Comparación de textos
literarios e non literarios e
diferenciación de textos dos
tres grandes xéneros a partir
dos seus trazos
característicos máis xerais.

B2.1. Comparar textos
literarios e non literarios e
diferenciar textos dos tres
grandes xéneros a partir
dos seus trazos
característicos máis
xerais.

B2.1.1. Compara textos
literarios e non literarios
e describe as súas
diferenzas e similitudes.

B2.1.2. Diferencia textos
dos tres grandes
xéneros a partir dos
seus trazos
característicos máis
xerais.

Compara textos
literarios e non
literarios e diferencia
textos dos tres
grandes xéneros a
partir dos seus trazos
característicos máis
xerais.

CL

•

CCL

EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

•
•
•

e

•
•
•
•
•

e

g
h

f
g

B2.2. Análise de textos
literarios, identificación dos
trazos dos subxéneros e a
funcionalidade dos recursos
retóricos.

B2.2. Analizar textos
literarios, identificar os
trazos dos subxéneros e a
funcionalidade
dos
recursos retóricos.

B2.2.1. Analiza textos
literarios, identifica os
trazos dos subxéneros e
a funcionalidade dos
recursos retóricos.

Analiza textos
literarios, identifica os
trazos dos subxéneros
e a funcionalidade dos
recursos retóricos.

B2.3. Comprensión,
interpretación e valoración
de textos expositivos e
argumentativos.

B2.3.
Comprender,
interpretar e valorar textos
expositivos
e
argumentativos.

B2.3.1. Identifica as
ideas principais e
secundarias dun texto
expositivo ou
argumentativo.

Comprende textos
expositivos e
argumentativos e
identifica as ideas
principais e
secundarias.

h
j

CL
EOE

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

Exames,
exercicios e
actitude.

B2.3.2. Recoñece a
intención comunicativa
dos textos.
ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3

Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.3.3 Diferencia as
explicacións dos
argumentos.

Diferencia as
explicacións dos
argumentos.

•
•

CCL

CL

Exame, exercicios

CAA

EOE

e actitude.

•
•
•
•
•
•
•
•

a

•
•
•

e

•
•
•

a

e
f
g
h

B2.4.1. Produce textos
expositivos e
argumentativos
elaborados a partir de
información obtida en
bibliotecas e outras
fontes de información.

Produce textos
expositivos e
argumentativos
sinxelos elaborados a
partir de información
obtida en bibliotecas e
outras fontes de
información.

B2.5. Describir e
caracterizar os trazos
definitorios básicos da
linguaxe cinematográfica.

B2.5.1. Describe e
caracteriza os trazos
definitorios básicos da
linguaxe
cinematográfica.

B2.6. Usar os recursos que
ofrecen as bibliotecas e as
TIC para obter, organizar e
seleccionar información.

B2.6.1. Aplica
correctamente o
sistema de procura na
biblioteca e nos
buscadores de internet
para obter organizar e
seleccionar
información.

B2.4. Produción de textos
expositivos e
argumentativos a partir da
información obtida na
biblioteca ou outras fontes
de documentación.

B2.4 Producir textos
expositivos e
argumentativos.

B2.5. Descrición e
caracterización dos trazos
definitorios básicos da
linguaxe cinematográfica.

B2.6. Uso dos recursos que
ofrecen as bibliotecas e as
TIC para obter, organizar e
seleccionar a información.

i
j

CL

•
•

CCL

EOE

CD

E

Describe e caracteriza
os trazos definitorios
básicos da linguaxe
cinematográfica.

•
•

CCL

CL

Usa os recursos que
ofrecen as bibliotecas
e as TIC para obter,
organizar e
seleccionar
información.

•
•
•

CCL

Exame, exercicios
na clase ou na
casa e actitude.

p
g
m

f
i

CCEC

CAA
CD

CA

CL
EOE
E

Visionado dun
filme baseado
nunha obra
literaria.

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios ou
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir

•
•
•
•

a
b
g
n

B2.7. Actitude reflexiva e
crítica ante a lectura de
calquera tipo de texto para
detectar prexuízos e
discriminacións.

B2.7. Manifestar unha
actitude reflexiva e crítica
ante a lectura de calquera
tipo de texto para detectar
prexuízos e
discriminacións.

B2.7.1. Identifica e
expresa posturas de
acordo e desacordo
sobre aspectos parciais
ou globais dun texto.

Expresa posturas de
acordo e desacordo
ante a lectura de
calquera tipo de texto.

B2.7.2. Recoñece e
evita usos lingüísticos
que transmiten
prexuízos ou mensaxes
discriminatorias.

•
•
•
•

a
f
g
i

B2.8 Planificación,
produción e revisión do
texto con adecuación,
coherencia, cohesión e
respecto polas normas
morfolóxicas, ortográficas e
tipográficas.

B2.8. Planificar producir e
revisar textos con
adecuación, coherencia,
cohesión e con respecto
polas normas morfolóxicas,
ortográficas e tipográficas.

B2.8.1. Planifica a
composición dos
escritos en función do
tipo de texto e da
situación comunicativa
para redactar textos
adecuados, coherentes
e ben cohesionados.

Planifica, produce e
revisa escritos para
redactar textos con
adecuación,
coherencia, cohesión
e con respecto polas
normas morfolóxicas,
ortográficas e
tipográficas.

EOE

•

CCL

•
•

CSC

E

CCL

CL

•
•

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios ou
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.

EOE
CCL
CAA

TIC

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios ou
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.

B2.8.2. Redacta
borradores, utiliza
esquemas, árbores ou
mapas conceptuais
para planificar e
organizar os seu
escritos
ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

B2.8.3. Utiliza o rexistro
lingüístico adecuado en
función da situación
comunicativa e do
ámbito de uso.
B2.8.4. Usa elementos
lingüísticos e
discursivos para
alcanzar a coherencia
e cohesión internas do
texto.
B2.8.5. Revisa os
textos para resolver
dificultades de contido
e de forma.

Competencias
clave

•
•

CCL

•

CCL

•
•

CCL

CSC

CAA

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

•
•
•
•

a
f
g
i

B2.9. Utilización das TIC
para organizar os contidos,
mellorar a presentación e
corrixir erros.

B2.9. Utilizar as TIC para
organizar os contidos,
mellorar a presentación e
corrixir as producións
escritas.

B2.9.1. Usa as TIC
(procesadores de
textos e correctores
ortográficos) para
organizar os contidos,
mellorar a presentación
e facilitar a corrección
dos textos escritos.

Usa procesadores de
textos e correctores
ortográficos para
organizar os contidos,
mellorar a
presentación e facilitar
a corrección dos
textos escritos.

CL

•
•

CCL
CD

EOE

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios ou
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 3. Funcionamento da lingua

•
•

e
g

B3.1. Coñecemento,
aplicación e valoración das
normas ortográficas e
morfolóxicas das linguas
galega e castelá.

B3.1. Aplicar e valorar as
normas ortográficas e
morfolóxicas das linguas
galega e castelá.

B3.1.1. Aplica
correctamente as
normas ortográficas e
morfolóxicas das linguas
galega e castelá.

Coñece e aplica
correctamente as
normas ortográficas e
morfolóxicas das
linguas galega e
castelá.

B3.2. Análise e uso reflexivo
da puntuación en relación
coa cohesión sintáctica e
textual.

B3.2. Analizar e usar
correctamente a
puntuación, de acordo coa
cohesión sintáctica e
textual.

B3.2.1. Analiza e usa
correctamente a
puntuación de acordo
coa cohesión textual e
sintáctica .

Analiza e usa
correctamente a
puntuación nos textos.

B3.2.2. Revisa os
textos para puntuar
correctamente.

CL
EOE

•

CCL

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

Exames,
exercicios e
actitude.





e
f
g

B3.3. Análise e uso reflexivo
da acentuación,
especialmente a diacrítica.

B3.3. Analizar e usar
correctamente as normas
de acentuación.

B3.3.1. Analiza e usa
correctamente as normas
de acentuación.

B3.4. Recoñecemento e
identificación das categorías
gramaticais.

B3.4.
Aplicar os
coñecementos sobre as
distintas categorías
gramaticais na
elaboración de textos
escritos e orais.

B3.4.1. Produce textos
orais e escritos de
diferentes xéneros cun
correcto uso das
distintas categorías
gramaticais.

Analiza e usa
correctamente as
normas de
acentuación,
especialmente a
diacrítica.
Produce textos orais e
escritos de diferentes
xéneros e recoñece
nos textos escritos as
distintas categorías
gramaticais.

CL
EOE

•
•

CCL
CAA

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

Exames,
exercicios e
actitude.

E

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 3. Funcionamento da lingua

Estándares de
aprendizaxe

B3.4.2. Identifica e
explica os usos e
valores das categorías
gramaticais
relacionándoos coa
intención comunicativa e
a tipoloxía textual.
B3.5. Recoñecemento da
estrutura de substantivos,
adxectivos e verbos e da súa
caracterización morfolóxica
para a mellora da
comprensión e produción
textuais.

B3.5. Recoñecer a
estrutura de substantivos,
adxectivos e verbos e da
súa caracterización
morfolóxica para mellorar
a comprensión e
produción textuais.

B3.5.1. Coñece e utiliza
adecuadamente
substantivos, adxectivos
e formas verbais na
comprensión e
produción de textos
orais e escritos.

Recoñece a estrutura
e a caracterización
morfolóxica de
substantivos,
adxectivos e formas
verbais nos textos

Competencias
clave

•

CCL

•

CCA

Elementos
transversais

CL
EOE

Intrumentos de
avaliación

Exames,
exercicios e
actitude.

B3.6.Coñecemento,tipoloxía
e caracterización
dos determinantes.

B3.6. Recoñecer e
identificar os trazos
característicos da
categoría gramatical dos
determinantes, explicando
os seus usos e valores
nos textos.

B3.6.1. Identifica e
explica os usos e
valores dos
determinantes, relaciona
a súa presenza coa
intención comunicativa e
a tipoloxía textual, así
como con outros
compoñentes.

Identifica e explica os
usos e valores dos
determinantes nos
textos.

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

B3.7.Coñecemento,caracteri
zación e tipoloxía dos
pronomes.

Criterios de avaliación

B3.7. Recoñecer e
identificar os trazos
característicos da
categoría gramatical dos
pronomes e explicar os
seus usos e valores nos
textos.

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 3. Funcionamento da lingua

Estándares de
aprendizaxe

B3.7.1. Identifica e
explica os usos e
valores dos pronomes e
relaciona a súa
presenza coa intención
comunicativa e a
tipoloxía textual, así
como con outros
compoñentes.

Identifica os trazos
característicos e tipos
de pronomes e explica
os seus usos e
valores nos textos.

Competencias
clave

Elementos
transversais

•

CCL

CL

•

CCA

EOE

Intrumentos de
avaliación

Exames,
exercicios e
actitude.

B3.8. Coñecemento,
caracterización e tipoloxía do
adverbio e das locucións
adverbiais.

B3.8. Recoñecer e
identificar os trazos
característicos da
categoría gramatical do
adverbio e explicar os
seus usos e valores nos
textos.

B3.8.1. Identifica e
explica os usos e
valores dos adverbios e
das locucións adverbiais
e relaciona a súa
presenza coa intención
comunicativa e a
tipoloxía textual, así
como con outros
compoñentes.

Identifica os trazos
característicos e
tipoloxía do adverbio e
das locucións
adverbiais e explica os
seus usos e valores
nos textos.

CL

B3.9. Recoñecemento,
observación, uso e
explicación dos diferentes
conectores textuais.

B3.9. Recoñecer en textos
de diversa índole e usar
nas producións propias
orais e escritas os
diferentes onectores
textuais.

B3.9.1. Identifica e usa
distintos tipos de
conectores que lle
proporcionan cohesión a
un texto.

Identifica e usa
distintos tipos de
conectores en textos
de diversa índole.

CL

EOE

EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

Exames,
exercicios e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.10. Reflexión e explicación
das relacións semánticas:
sinonimia e antonimia.

B3.10. Reflexionar e
explicar as relacións
semánticas: sinonimia e
antonimia.

B3.10.1. Identifica e
explica as relacións
semánticas: sinonimia e
antonimia.

Identifica e explica as
relacións semánticas:
sinonimia e antonimia.

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

•

B3.10.2 .Utiliza un
vocabulario amplo e
preciso utilizando os
recursos proporcionados
pola sinonimia.

CCL

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

•
•
•
•

e

•
•
•
•
•

e

g

Contidos

B4.1. Recoñecer os
principais elementos na
orixe e formación da
lingua galega.

B4.1.1. Recoñece os
principais elementos na
orixe e formación da
lingua galega.

Recoñece os
principais elementos
na orixe e formación
da lingua galega

B4.2. Etapas da historia
social da lingua galega
desde os seus inicios ata
1916 e análise e
comprensión das causas e
consecuencias dos feitos
máis relevantes.

B4.2 Identificar as causas
e consecuencias dos
feitos máis relevantes da
historia social da lingua
desde os seus inicios ata
1916.

B4.2.1. Recoñece os
acontecementos
relevantes da historia
social da lingua galega
desde os seus inicios
ata 1916.

Recoñece os feitos
máis relevantes da
historia social da
lingua galega desde
os seus inicios ata
1916 e identifica as
causas e
consecuencias.

n

i
m
n

Grao mín.
Estándares de
consecución
aprendizaxe
estándares
Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. A orixe e formación da
lingua galega.

m

g

Criterios de avaliación

B4.2.2. Identifica as
causas e consecuencias
dos feitos máis
relevantes da historia
social da lingua galega
desde os seus inicios
ata 1916.

Competencias
clave

•

CCL

Elementos
transversais

CL
EOE

CL
EOE

•
•

CCL
CSC

Intrumentos de
avaliación

Exames,
exercicios e
actitude.

Exames,
exercicios e
actitude.

B4.2.3. Interpreta
gráficos, táboas, textos
e información dos
medios e das TIC,
relacionados coa historia
social da lingua galega
desde os seus inicios
ata 1916.

Interpreta gráficos,
táboas, textos e
información dos
medios e das TIC,
relacionados coa
historia social da
lingua galega desde
os seus inicios ata
1916.

•
•
•

CCL
CSC

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

CD

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 4. Lingua e sociedade

•
•
•
•
•
•
•

b
c
d

B4.3. Situación
sociolingüística e legal das
linguas de España.

f

B4.3 Coñecer e describir
a situación
sociolingüística e legal
das linguas de España.

g
m
n

B4.4. Prexuízos lingüísticos.

B4.4 Identificar os
prexuízos lingüísticos e
analizar a situación
persoal en relación a eles.

B4.3.1. Coñece a
lexislación que regula os
dereitos lingüísticos
individuais e colectivos.

Coñece a situación
sociolingüística e legal
das linguas de España.

B4.3.2. Coñece a
lexislación que regula a
utilización do galego e a
súa promoción nos
diferentes ámbitos.

Coñece a lexislación
que regula a utilización
do galego.

B4.4.1. Coñece o que é
un prexuízo. Detecta e
analiza a presenza de
prexuízos cara ao
galego na súa práctica
lingüística e na do seu
contorno.

Coñece o que é un
prexuízo e analiza
prexuízos cara ao
galego na súa práctica
lingüística e na do seu
contorno.

CL
EOE

•
•

CCL
CSC

CL
EOE

EOE
PI

Exames,
exercicios e
actitude.

Exames,
exercicios e
actitude.

Debate na aula e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3

Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 5: Educación literaria

•
•
•
•

e
g
m
n

B5.1. Identificación e
comprensión das distintas
épocas e períodos das
literaturas galega e castelá
desde as súas orixes ata o
século XX

B5.1. Identificar e
comprender as distintas
épocas e períodos das
literaturas galega e
castelá desde as súas
orixes ata o século XX.

B5.1.1. Identifica as
distintas épocas e
períodos das literaturas
galega e castelá desde
as súas orixes ata o
século XX.

Comprende e identifica
as distintas épocas e
períodos das literaturas
galega e castelá desde
as súas orixes ata o
século XX.

B5.1.2. Sinala os
principais trazos
característicos dos
distintos períodos das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

•
•
•
•
•
•
•

a
d
e
g
h
i
m

B5.2. Selección, lectura
autónoma e comentario de
textos representativos das
literaturas galega e castelá
desde a Idade Media ata o
século XX.

B5.2. Seleccionar, ler
autónomamente e
comentar textos
representativos das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX e
relacionar o seu contido
co contexto histórico,

B5.2.1. Selecciona,
seguindo criterios
razoados, textos
representativos das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX
para a súa lectura.

CL
EOE

•

Le, resume o contido e
comenta os trazos
definitorios de textos
representativos das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

Exames,
exercicios e
actitude.

CCL

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

•

n

cultural e sociolingüístico
de cada período.

B5.2.2. Le
autonomamente e
comenta obras ou textos
representativos
das
literaturasgalega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX,
resume o seu contido,
sinala os seus trazos
característicos
definitorios e
relaciónaos co contexto
histórico, cultural e
sociolingüístico do
período correspondente
B5.2.3. Compara textos
literarios dunha mesma
época ou período ou de
diferentes épocas e
períodos atendendo aos
seus principais contidos,
sinala os seus trazos
definitorios e pono en
relación co contexto
histórico, cultural e
sociolingüístico da(s)
época(s) ou do(s)
período(s).

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

•
•
•
•
•
•

d

•
•
•
•
•
•

a

•
•
•
•

a

e
g
h
m
n

b
e
g
i
m

e
f
i

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mín. consecución
Estándares de
estándares
aprendizaxe
Bloque 5: Educación literaria

Competencias
clave

Elementos
transversais

B5.3. Lecturas expresivas
e comprensivas, audicións
e lecturas dramatizadas de
textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos
representativos das
literaturas galega e castelá
desde a Idade Media ata o
século XX.

B5.3. Ler expresiva e
comprensivamente, facer
audicións e ler
dramatizadamente textos
narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

B5.3.1. Le expresiva,
comprensiva e/ou
dramatizadamente
textos narrativos,
poéticos, teatrais e
ensaísticos
representativos das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

Le expresiva,
comprensiva e/ou
dramatizadamente textos
narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos
representativos das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

B5.4. Elaboración de
traballos individuais e/ou en
grupo, nos que se
describan e analicen textos
literarios representativos
das literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

B5.4. Elaborar traballos
individuais e/ou en grupo,
nos que se describan e
analicen textos
representativos
das
literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

B5.4.1. Elabora
traballos individual e/ou
colectivamente, nos que
se describen e analizan
textos representativos
das literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

Elabora traballos sinxelos
nos que se describan e
analicen textos
representativos
das literaturas galega e
castelá desde a Idade
Media ata o século XX.

CL

B5.5. Consulta de fontes de
información e familiarización
coas TIC para a
realización de traballos e
cita axeitada destas.

B5.5. Consultar fontes de
información e
familiarizarse cos
recursos das TIC para a
realización de traballos e
cita axeitada destas.

B5.5.1. Consulta fontes
de información para a
realización de traballos
sinxelos e cita axeitada
destas.

Consulta fontes de
información para a
realización de traballos.

CL

•

CCL

CL

•

CCA

EOE

EOE
E

EOE
TIC

Intrumentos de
avaliación

Exames,
exercicios e
actitude.

Breves
comentarios de
textos
literarios,seguindo
as pautas
indicadas, e
actitude.
Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios ou
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 5: Educación literaria

Estándares de
aprendizaxe

B5.5.2. Emprego de
diferentes recursos
básicos das TIC para a
realización de traballos
sinxelos e cita axeitada
destes.

•
•
•
•

a
g
h
m

B5.6. Creación ou
recreación de textos de
intención literaria partindo
das características dos
traballados na aula.

B5.6. Crear ou recrear
textos sinxelos de
intención literaria partindo
das características dos
traballados na aula.

B5.6.1. Crea ou recrea
textos sinxelos de
intención literaria partindo
das características dos
traballados na aula.

B5.6.2. Desenvolve o
gusto pola escrita como
instrumento de
comunicación capaz de
analizar e regular os
propios sentimentos.

Competencias
clave

•
•

Recrea textos
sinxelos de intención
literaria partindo das
características dos
traballados na aula.

Elementos
transversais

CCL
CD

CL
EOE

•
•

Intrumentos de
avaliación

CCL
CCEC

E

Proba escrita,
exercicios e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

• d
• e
• h

B1.1. Comprensión e
interpretación de textos
propios dos medios de
comunicación: a
información e a opinión.

B1.1. Identificar a
intención comunicativa
implícita e explícita, o
tema, a idea principal e as
secundarias, a tese e os
argumentos de textos
propios dos medios de
comunicación.

B1.1.1. Comprende o
sentido global de textos
orais dos medios de
comunicación udiovisuais,
identifica o propósito, a
tese e os argumentos de
noticias, debates ou
declaracións, determina o
tema e recoñece a
intención comunicativa
do/da falante.

Identifica a intención
comunicativa implícita
e explícita, o tema, a
idea principal e as
secundarias, a tese e
os argumentos de
textos orais propios
dos medios de
comunicación.

B1.1.2. Analiza
criticamente tanto a forma
como o contido de
noticias, debates e
procedentes dos medios
de comunicación e
recoñece a validez dos
argumentos.
B1.2. Comprensión e
interpretación de textos
orais expositivos e
argumentativos do ámbito
educativo e de natureza
diversa (presentacións,
relatorios e intervencións
en mesas redondas).

B1.2. Comprender e
interpretar textos orais
expositivos e
argumentativos utilizados
no ámbito educativo
(presentacións, relatorios
e intervencións en mesas
redondas).

B1.2.1. Identifica a
intención comunicativa, a
tese e os argumentos dos
debates, relatorios e
mesas redondas do
ámbito educativo e
elabora un esquema ou
resumo.

Fai un esquema ou
resumo de textos orais
expositivos e
argumentativos do
ámbito educativo.

CL

•

CCL

•
•

CCL

EOE

Proba escrita,
exercicios e
actitude.

CAA

CL
EOE

Presentación de
esquemas ou
resumos dos
textos e actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
Estándares de aprendizaxe

B1.2.2. Recoñece os
procedementos lingüísticos
para manifestarse a favor
ou en contra dunha
opinión ou postura.

•
•
•
•

a
c
d
h

B1.3. Desenvolvemento
de habilidades de escoita
activa, cunha actitude de
interese, de cooperación e
de respecto, identificando
prexuízos e mensaxes
discriminatorias.

B1.3. Coñecer, usar e
valorar a adecuación, a
coherencia, a cohesión e
a claridade expositiva, así
como normas de cortesía
nas intervencións orais
propias da actividade
educativa,tanto
espontáneas como
planificadas.

B1.3.1. Identifica os
recursos que proporcionan
adecuación, coherencia e
cohesión ao discurso.

Identifica os recursos
que proporcionan
adecuación,
coherencia e
cohesión ao discurso.

B1.3.2. Coñece e aplica as
normas que rexen a
cortesía na comunicación
oral e respecta as opinións
alleas.

Aplica as normas de
cortesía na
comunicación oral e
respecta as opinións
alleas.

B1.3.3. Recoñece a
importancia dos aspectos
prosódicos (entoación,
pausas, ton, timbre e
volume), a linguaxe
corporal adecuada (mirada
e posición do corpo), así
como o autocontrol das
emocións ao falar en
público.

Recoñece a
importancia dos
aspectos prosódicos,
a linguaxe corporal
adecuada), así como
o autocontrol das
emocións ao falar en
público.

Competencias
clave

•
•

CCL

•

CCL

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

CSC

EOE
E

•
•

CCL

•
•
•

CCL

CSC

CSC
CSIEE

EOE
PI

EOE
E

Exposición oral
dun tema en voz
alta na clase,
debates e
actitude.
Exposición oral
dun tema en voz
alta na clase,
debates e
actitude.

Exposición oral
dun tema en voz
alta na clase,
debates e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

• h
• o

• b
• h

• h
• o

Contidos

Criterios de avaliación

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
Estándares de aprendizaxe

B1.4. Produción de
discursos orais, en
intervencións espontáneas e
planificadas con apoio das
TIC, adecuados á situación
e á intención comunicativa
desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.

B1.4. Producir textos
orais, en intervencións
espontáneas, adecuadas
á situación e á intención
comunicativa desexada,
con coherencia, cohesión
e corrección.

B1.4.1. Produce textos
orais, en intervencións
espontáneas, adecuadas á
situación e á intención
comunicativa desexada,
con coherencia, cohesión
e corrección.

Produce discursos
orais adecuados e
con coherencia,
cohesión e
corrección.

B1.5. Aplicación dos
coñecementos gramaticais á
avaliación e mellora da
expresión oral e
recoñecemento en
exposicións orais propias e
alleas das dificultades
expresivas.

B1.5. Aplicar os
coñecementos
gramaticais á avaliación e
mellora da expresión oral
e recoñecer en
exposicións orais propias
e alleas as dificultades
expresivas.

B1.5.1. Recoñece erros
(incoherenciasr epeticións
ambigüidades, pobreza
léxica, erros fonética e
entoación inadecuada) nos
discursos propios e alleos
para evitalos nas súas
producións.

B1.6. Valoración da lingua
oral como un instrumento de
aprendizaxe e de relación
social.

B1.6. Valorar a lingua oral
como un instrumento útil
na aprendizaxe e nas
relacións sociais.

B.1.6.1. Identifica e
describe os valores da
lingua oral como un
instrumento útil na
aprendizaxe, así como
para relacionarse cos
demais e enriquecerse
como persoa.

Competencias
clave

•
•

CCL

Aplica os
coñecementos
gramaticais á
avaliación e mellora
da súa expresión oral
recoñecendo erros.

•
•

CCL

Identifica e describe
os valores da lingua
oral como un
instrumento útil de
aprendizaxe e de
relación social.

•
•
•
•

CCL

CSC

Elementos
transversais

EOE
TIC

CL
CCA

CSC
CCA
CSIEE

EOE

EOE
E

Intrumentos de
avaliación

Proba oral,
exercicios,
actitude.

Proba oral,
exercicios na aula,
actitude.

Participación en
diálogos ou
debates, probas
orais e actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mín.
consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

• b
• f
• h

B2.1. Uso de técnicas e
estratexias que facilitan a
lectura comprensiva e crítica
de textos.

B2.1. Empregar
estratexias e técnicas que
faciliten a lectura
comprensiva e crítica dos
textos

B2.1.1. Emprega pautas e
estratexias que facilitan a
análise do contido
(resumos, cadros,
esquemas e mapas
conceptuais).

Elabora resumos e
esquemas que
faciliten a lectura
comprensiva e crítica
dos textos.

B2.1.2. Aplica os
coñecementos lingüísticos
propios (gramaticais e
léxicos) e recursos alleos
(dicionarios e outras fontes
de documentación) para
solucionar problemas de
comprensión.

Usa dicionarios e
outras fontes de
documentación para
solucionar problemas
de comprensión.

B2.1.3. Elabora o
esquema xerarquizado de
ideas dun texto.

B2.1.4. Deduce
información global do texto
a partir de contidos
explícitos e implícitos.

•
•

CCL
CCA

CL
EOE
E

CL
EOE

•

CCL

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios e
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.
Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios ou
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

•
•
•
•

d
e
h
d

B2.2. Comprensión e
interpretación de textos
propios da vida cotiá
relacionados co ámbito
laboral, administrativo,
xurídico e comercial.

B2.2. Comprender e
interpretar textos escritos
propios da vida cotiá
pertencentes ao ámbito
laboral, administrativo,
xurídico e comercial.

B2.1.5. Entende o
significado de palabras
propias do rexistro culto
e incorpóraas ao seu
discurso.

Entende palabras
propias do rexistro
culto e incorpóraas ao
seu discurso.

B2.2.1. Identifica a
intención comunicativa, o
tema e os subtemas de
escritos propios da vida
cotiá relacionados co
ámbito laboral,
administrativo e
comercial.

Comprende textos
escritos relacionados
co ámbito laboral,
administrativo e
comercial.

•
•

CCL

•

CCL

CAA

CL
EOE

CL
EOE
TIC

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios e
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.
Proba escrita,
exercicios e
actitude.

B2.2.2. Comprende,
interpreta e valora textos
propios da vida cotiá
pertencentes a distintos
ámbitos: currículo, carta
de presentación,
solicitude ou instancia,
carta de reclamación .

Comprende textos
propios da vida cotiá
pertencentes a distintos
ámbitos: currículo,
carta de presentación,
solicitude ou instancia,
carta de reclamación.

CL

•
•

CCL
CSC

EOE

Proba escrita,
exercicios e
actitude.

TIC

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.3. Comprensión e
interpretación de textos
relacionados co ámbito
educativo, tanto materiais
de consulta (dicionarios,
glosarios, enciclopedias,
etc.), como libros de texto e
recursos de temas
especializados na internet.

B2.3. Comprender e
interpretar textos
relacionados co ámbito
educativo, tanto materiais
de consulta (dicionarios,
glosarios, enciclopedias,
etc.), como libros de texto
e recursos de temas
especializados na internet.

B2.3.1. Comprende
textos relacionados co
ámbito educativo, tanto
materiais de consulta
(dicionarios, glosarios,
enciclopedias, etc.),
como libros de texto e
recursos de temas
especializados na
internet.
B2.3.2. Interpreta a
información de mapas,
gráficas, diagramas.

Comprende textos
relacionados co ámbito
educativo: dicionarios,
enciclopedias, libros de
texto, etc.

CL

•
•

CCL

•

CCL

CD

EOE

Consultas na
biblioteca e
internet.

B2.4. Comprensión e
interpretación de textos
xornalísticos de opinión:
carta ao director, editorial,
columna e artigo de
opinión.

B2.4.1. Diferencia os
trazos característicos dos
textos xornalísticos de
opinión: carta ao director,
editorial, columna e
artigo de opinión.

B2.4. Comprende e
interpreta
textos
xornalísticos de opinión:
carta ao director, editorial,
columna e artigo de
opinión.

Diferencia os trazos
característicos dos
textos xornalísticos de
opinión: carta ao
director, editorial,
columna e artigo de
opinión.

CL
EOE

•
•

CCL
CSC

TIC

Exames,
exercicios con
xornais, en papel
ou dixitais, e
actitude

B2.4.2. Valora a
intención comunicativa
dun texto xornalístico e
distingue entre
información, opinión e
persuasión.
ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.5. Comprensión e
interpretación das
mensaxes explícitas e
implícitas que transmiten
os textos publicitarios dos
medios de comunicación.

B2.5. Comprende e
interpreta as mensaxes
explícitas e implícitas que
transmiten os textos
publicitarios dos medios de
comunicación.

B2.5.1. Comprende e
interpreta as mensaxes
explícitas e implícitas que
transmiten os textos
publicitarios dos medios
de comunicación
(anuncios).
B2.5.2. Reflexiona e ten
unha postura crítica ante
as mensaxes
persuasivas que
proveñen dos medios de
comunicación.

Comprende e interpreta
textos publicitarios dos
medios de
comunicación
(anuncios).

•

CCL

•

CD

CL
EOE
TIC
CL
EOE
TIC

Exercicio con
anuncios en
diferentes medios
de comunicación
e actitude.

• c
• d
• h

B2.6. Lectura crítica e
reflexiva que permita
identificar usos lingüísticos
discriminatorios.

CL

B2.6.1. Reflexiona sobre
os usos lingüísticos que
levan implícitos prexuízos
ou mensaxes
discriminatorias.

B2.6. Identificar os usos
lingüísticos que conteñan
prexuízos ou mensaxes
discriminatorias.

B2.6.2. Detecta
prexuízos e mensaxes
discriminatorias implícitas
nos textos de medios de
comunicación con
especial atención á
publicidade.

EOE
TIC

Detecta prexuízos e
mensaxes
discriminatorias
implícitas nos textos de
medios de
comunicación con
especial atención á
publicidade.

•
•

CCL

CL

CSC

EOE

Exame, exercicios
e actitude.

PI

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

• b
• f
• h

B2.7. Uso de técnicas e
estratexias para producir
textos escritos adecuados,
coherentes e ben
cohesionados desde o
punto de vista
comunicativo (planificación,
organización, redacción e
revisión).

B2.7. Empregar estratexias
e técnicas axeitadas para
producir escritos
adecuados, coherentes e
ben cohesionados desde o
punto de vista comunicativo
(planificación,
organización, redacción e
revisión).

B2.7.1. Utiliza distintas
técnicas de planificación
para organizar o seu
discurso (diferentes tipos
de esquemas e mapas
conceptuais).

Usa diferentes tipos de
esquemas e mapas
conceptuais para
producir textos escritos
adecuados, coherentes
e ben cohesionados:...

CL
EOE

•

CCL

Traballos escritos
elaborados na
aula ou na casa e
actitude.

B2.7.2. Utiliza o rexistro
adecuado en función da
tipoloxía textual e do acto
comunicativo.

Utiliza o rexistro
adecuado en función
da tipoloxía textual e do
acto comunicativo.

Traballos escritos
elaborados na
aula ou na casa e
actitude.

B2.7.3. Ordena as ideas
e estrutura os contidos
en unidades sintácticas
consecutivas e
encadeadas con
conectores e outros
elementos de cohesión.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.7.4. Coñece as regras
ortográficas e as normas
morfosintácticas e
sérvese das ferramentas
lingüísticas ao seus
alcance (correctores,
dicionarios e gramáticas)
para aplicalas
correctamente.

Coñece as regras
ortográficas e as
normas
morfosintácticas e
sérvese de correctores,
dicionarios e
gramáticas para
aplicalas
correctamente.

CL

•
•

CCL
CD

EOE

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios e
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.

• b
• e
• h

B2.8. Produción, en
soporte impreso ou dixital,
de textos propios da vida
cotiá pertencentes ao
ámbito laboral, xurídico,
administrativo e comercial.

B2.8.
Producir,
respectando as súas
características formais e de
contido, textos propios da
vida cotiá pertencentes a
distintos ámbitos tanto en
formato papel como dixital:
laborais, xurídico,
administrativos e
comerciais.

B2.7.5. Revisa o texto
para comprobar que a
organización dos
contidos do texto é
correcta e que non se
cometen erros
ortográficos, gramaticais,
de formato ou de
presentación.

Revisa o texto para
comprobar que non se
cometen erros
ortográficos,
gramaticais, de formato
ou de presentación.

B2.8.1. Produce,
respectando as súas
características formais e
de contido, e en soporte
tanto impreso como
dixital, textos propios da
vida cotiá pertencentes a
distintos ámbitos:
currículo, carta de
presentación, solicitude
ou instancia, carta de
reclamación

Produce, en soporte
impreso ou dixital,
textos pertencentes ao
ámbito laboral, xurídico,
administrativo e
comercial: currículo,
carta de reclamación.

•

CL
CCL

EOE
TIC

•
•
•

CCL

CL

CD

EOE

CSC

Traballos escritos
dos libros de
lectura
obrigatorios e
probas escritas
doutro tipo
elaboradas na
aula ou na casa e
actitude.
Proba escrita,
exercicios e
actitude.

E

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.9. Produción, en
soporte impreso ou dixital,
de cartas á dirección e
columnas de opinión.

B2.9. Producir, en soporte
impreso ou dixital, cartas á
dirección e columnas de
opinión.

B2.9.1. Crea, en soporte
impreso ou dixital, cartas
á dirección e columnas
de opinión.

Crea, en soporte
impreso ou dixital,
cartas á dirección e
columnas de opinión.

•

CCL

CL

•

CD

EOE
E

Proba escrita,
exercicios e
actitude.

• d
• h

B2.10. Valoración da
escritura como un
instrumento de
aprendizaxe, de relación
social e enriquecemento
persoal.

B2.10. Valorar a escritura
como un instrumento moi
útil na aprendizaxe, nas
relacións sociais e no
desenvolvemento do
individuo.

B2.10.1. Identifica e
describe os valores da
escritura non só como
una ferramenta para
organizar os
pensamentos senón
tamén como un
instrumento para
relacionarse cos demais
e enriquecerse como
persoa.

Identifica e describe os
valores da escritura
como un instrumento
útil de aprendizaxe, de
relación social e
enriquecemento
persoal.

•
•
•

CCL

CL

CSC

EOE

CCEC

Exames,
exercicios e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• b
• e
• l

B3.1. Recoñecemento,
explicación e uso de léxico
suficientemente amplo e
preciso, con incorporación
de fraseoloxía e de
vocabulario temático.

B3.1. Recoñecer e explicar
os valores de léxico preciso
de diferentes categorías
gramaticais, así como da
fraseoloxía.

B3.1.1. Recoñece, explica
e usa un léxico amplo e
preciso de diferentes
categorías gramaticais.

B3.1.2. Recoñece, explica
e usa fraseoloxía diversa
da lingua galega nas súas
producións orais e
escritas.

Recoñece, explica e
usa un léxico amplo e
preciso de diferentes
categorías gramaticais.

Recoñece, explica e
usa fraseoloxía diversa
da lingua galega nas
súas producións orais e
escritas.

CL
EOE

•
•

Exames ou
traballos,
exercicios e
actitude.

CCL
CAA

CL
EOE

Exames ou
traballos,
exercicios e
actitude.

• b
• e
• i

B3.2. Recoñecemento,
explicación e uso dos
procedementos de creación
de palabras.

B3.2. Recoñecer e explicar
os procedementos de
creación de palabras, os
valores dos morfemas e as
súas posibilidades
combinatorias para crear
novos termos e identificar a
súa procedencia grega ou
latina.

B3.2.1. Recoñece e
explica os procedementos
de creación de palabras.

Recoñece e explica os
procedementos de
creación de palabras,
identifica prefixos e
sufixos e indica a súa
procedencia grega ou
latina.

CL
EOE

Exames,
exercicios e
actitude.

B3.2.2. Crea palabras
novas utilizando os
procedementos de
creación léxica.
B3.2.3. Recoñece os
valores de prefixos e
sufixos e as súas
posibilidades
combinatorias para crear
novas palabras.

•

CCL

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.2.4. Identifica a
procedencia grega ou
latina de prefixos e
sufixos habituais no uso
da lingua galega.

•
•

CCL

CL

CCA

EOE

Intrumentos de
avaliación

• a
• d
• e

• b
• e

B3.3. A fonética e a
fonoloxía do galego, con
especial atención a
posibles interferencias
(apertura das vogais de
grao medio, o n velar ou a
entoación).

B3.3. Recoñecer e usar a
fonética da lingua galega.

B3.4. Aplicación e
valoración das normas
ortográficas e morfolóxicas
das linguas galega e
castelá.

B3.4. Aplica e valora as
normas ortográficas e
morfolóxicas das linguas
galega e castelá.

B3.3.1. Recoñece e usa
adecuadamente a
fonética da lingua galega,
con especial atención á
entoación, ás vogais de
grao medio e ao /n/ velar.
B3.4.1. Aplica
correctamente as normas
ortográficas e
morfolóxicas das linguas
galega e castelá nos
discursos orais e
escritos.

Recoñece e usa
adecuadamente a
fonética do galego, con
especial atención a
posibles interferencias
(apertura das vogais de
grao medio, o n velar
ou a entoación).

CL
EOE

•
•

CCL
CAA

Aplica correctamente
as normas ortográficas
e morfolóxicas das
linguas galega e
castelá.

B3.4.2. Recoñece o valor
funcional e social das
normas ortográficas e
morfolóxicas das linguas
galega e castelá.

CL
EOE

•

Probas orais,
exercicios e
actitude.

Exames ou
traballos,
exercicios e
actitude.

CCL

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• e

B3.5. Análise e uso
reflexivo da puntuación en
relación coa cohesión
sintáctica.

B3.5. Analizar e usar
correctamente a
puntuación, de acordo coa
cohesión sintáctica.

B3.5.1. Analiza e usa
correctamente a
puntuación, de acordo
coa cohesión sintáctica.

Analiza e usa
correctamente a
puntuación, de acordo
coa cohesión sintáctica

•

CCL

•

CCA

CL
EOE

Exames ou
traballos,
exercicios e
actitude.

• b
• e

B3.6. As principais regras
de combinación impostas
polos predicados en
función dos seus
argumentos; estruturas
sintácticas e tipos de
oración segundo a
natureza do predicado.

B3.6. Recoñecer e usar
enunciados e oracións,
identificando as principais
regras de combinación
impostas polo verbos.

B3.6.1. Recoñece
enunciados e identifica a
palabra nuclear que o
organiza sintáctica e
semanticamente.

Recoñece enunciados e
oracións e identifica a
palabra nuclear.

B3.6.2. Recoñece a
estrutura interna das
oracións, identificando o
verbo e os seus
complementos.

Recoñece a estrutura
interna das oracións
simples, identificando o
verbo e os seus
complementos.

•
•

CCL
CAA

CL
EOE

CL
EOE

•

Exames,
exercicios de
sintaxe e actitude.

Exames,
exercicios de
sintaxe e actitude.

CCL

B3.6.3. Respecta a orde
correcta dos elementos
da estrutura sintáctica.
B3.6.4. Clasifica oracións
segundo a natureza do
predicado.

Clasifica oracións
segundo a natureza do
predicado

CL
EOE

Exames,
exercicios de
sintaxe e actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.6.5. Usa a
terminoloxía sintáctica
correcta.

Usa a terminoloxía
sintáctica correcta

•

CCL

CL

•

CCA

EOE

Exames,
exercicios de
sintaxe e actitude.

• e
• h

• e

B3.7. Recoñecemento e
uso reflexivo dos nexos e
conectores textuais máis
comúns, en particular os
de causa e consecuencia,
os de condición e hipótese
e os conclusivos, e mais
dos mecanismos de
cohesión textual.

B3.7. Recoñecer explicar e
usar os nexos textuais de
causa, consecuencia,
condición, hipótese e os
conclusivos, así como os
mecanismos gramaticais e
léxicos de cohesión
interna.

B3.7.1. Recoñece,
explica e usa os nexos
textuais de causa,
consecuencia, condición,
hipótese e os
conclusivos, así como os
mecanismos gramaticais
e léxicos de cohesión
interna.

Recoñece, explica e
usa os nexos textuais
de causa,
consecuencia,
condición, hipótese e os
conclusivos.

B3.8. Identificación da
estrutura dun texto, a
construción dos parágrafos
e a vinculación e
progresión temáticas en
textos alleos e propios, e
elaboración de textos de
acordo con estes
parámetros.

B3.8. Identifica
adecuadamente en textos
alleos e propios a
estrutura, a construción e
xustificación dos
parágrafos, a vinculación e
progresión temáticas, e
elabora textos de acordo
con estes parámetros.

B3.8.1. Identifica a
estrutura do texto, en
construcións propias e
alleas.

Elabora textos divididos
en parágrafos e
empregando os
mecanismos de
progresión temática.

B3.8.2. Xustifica
argumentadamente a
división en parágrafos de
textos propios e alleos.

CL

•
•

CCL

•

CCL

EOE

CAA

CL
EOE

•
•

CL
CCL
CAA

EOE

Exames,
exercicios
sinxelos de
sintaxe da oración
composta e
actitude.

Exames, traballos
das lecturas
obrigatorias e
outras probas
escritas.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 3. Funcionamento da lingua
CL

B3.8.3. Identifica
aprogresión temática en
textos propios e alleos.

B3.8.4. Elabora textos
cunha estrutura
apropiada, divididos en
parágrafos e empregando
os mecanismos de
progresión temática.

• b
• e

B3.9. Adecuación dos
textos en función do
contexto, do tema e do tipo
de texto.

B3.9. Xustifica a
adecuación dos textos, en
función do contexto, do
tema e do xénero e
elabora producións propias
cunha adecuación
apropiada.

B3.9.1. Xustifica a
adecuación das
producións en función do
contexto, do tema e do
xénero textual.
B3.9.2.Elabora
producións lingüísticas
cunha adecuación
apropiada ao contexto,
ao tema e ao xénero
textual

EOE

•

CCL

CL
EOE

Xustifica a adecuación
dos textos, en función
do contexto, do tema e
do xénero e elabora
producións propias
cunha adecuación
apropiada.

•
•

CCL

CL

CAA

EOE
E

•

CL
CCL

EOE
E

Exames, traballos
das lecturas
obrigatorias ou
outras probas
escritas, actitude.

• b
• e
• h

B3.10. Participación en
proxectos (elaboración de
materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión
de libros e

B3.10. Participar en
proxectos (elaboración de
materiais multimedia,

B3.10.1. Participa en
proxectos (elaboración de
materiais multimedia,
folletos, carteis,
recensión de libros e

Participa en proxectos
nos que se utilicen
varias linguas, tanto
curriculares como
outras presentes no
centro docente, e nos
que se eviten
estereotipos lingüísticos
ou culturais.

•
•

CCL
CAA

CL
EOE
PI

Participación en
ctividades
culturais ou
lingüísticas do
centro e actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• b
• e

películas, etc.) nos que se
utilicen varias linguas,
tanto curriculares como
outras presentes no centro
docente, relacionados cos
elementos transversais e
nos que se eviten
estereotipos lingüísticos ou
culturais.

folletos, carteis, recensión
de libros e películas, etc.)
nos que se utilicen varias
linguas, tanto curriculares
como outras presentes no
centro docente,
relacionados cos
elementos transversais e
nos que se eviten
estereotipos lingüísticos ou
culturais.

películas, obras de teatro,
etc.) nos que se utilizan
varias linguas e
relacionados cos
elementos transversais,
evita estereotipos
lingüísticos ou culturais e
valora as competencias
que posúe como persoa
plurilingüe.

B3.11. Identificación e
progresiva utilización dos
coñecementos sobre as
linguas para desenvolver
unha competencia
comunicativa integrada.

B3.11. Reflexionar sobre o
sistema e as normas de
uso das linguas, mediante
a comparación e
transformación de textos,
enunciados e palabras, e
utilizar estes
coñecementos para
solucionar problemas de
comprensión e para a
produción de textos.

B3.11.1. Utiliza os
coñecementos
lingüísticos de ámbito
contextual, textual,
oracional e da palabra,
desenvolvidos no curso
nunha das linguas, para
mellorar a comprensión e
produción dos textos
traballados en calquera
das outras.

•
•

CCL

CL

CAA

EOE
PI

Usa os coñecementos
lingúísticos adquiridos
durante o curso nunha
das linguas, para
mellorar a comprensión
e produción dos textos
traballados en calquera
das outras.

CL
EOE

Comparación e
transformación
de textos,
enunciados e
palabras das
linguas estudadas
neste curso.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 4. Lingua e sociedade

• ñ
• o

B4.1. Valoración das
linguas como medios de
relación interpersoal e de
sinal de identidade dun
pobo.

B4.1. Valorar as linguas
como medios de relación
interpersoal e de sinal de
identidade dun pobo.

B4.2. O plurilingüísmo
como expresión da riqueza
cultural da humanidade.

B4.2. Apreciar o
plurilingüísmo
como
expresión da riqueza
cultural da humanidade.

B4.1.1. Valora a lingua
como medio de relación
interpersoal e de sinal de
identidade dun pobo e
argumenta
fundamentadamente e
cun discurso propio a súa
postura.

Valorar as linguas
como medios de
relación interpersoal e
de sinal de identidade
dun pobo e argumenta
a súa postura.

B4.2.1. Valora o
plurilingüísmo inclusivo,
desde a lingua propia,
como expresión da
riqueza cultural da
humanidade e argumenta
cun discurso propio a súa
postura.

Aprecia o
plurilingüísmo
inclusivo, desde a
lingua propia, como
expresión da riqueza
cultural da humanidade
e argumenta a súa
postura.

•
•

CCL

CL

CCEC

EOE

Diálogos ou
debate na aula e
actitude.

PI

CL

•

CCL

EOE
PI

Diálogos ou
debate na aula e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

B4.3. A lusofonía nas
linguas do mundo no século
XXI.

B4.4. Situación
sociolingüística de Galicia.
A presenza da lingua
galega nos principais
ámbitos e contextos sociais
e privados.

Criterios de avaliación

B4.3. Coñecer e describir o
papel da lusofonía nas
linguas do mundo no
século XXI.

B4.4. Describir e analizar a
situación sociolingüística de
Galicia atendendo á
presenza da lingua galega
nos principais ámbitos e
contextos sociais e
privados.

Grao mín.
consecución
estándares
Bloque 4. Lingua e sociedade

Estándares de
aprendizaxe

B4.3.1. Coñece os
territorios que forman
parte da comunidade
lusófona e sabe describir
a súa importancia dentro
das linguas do mundo no
século XXI.
B4.4.1. Coñece e
describe a lexislación
estatal e autonómica
básica en materia
lingüística.

Coñece os territorios
que forman parte da
comunidade lusófona
e sabe describir a súa
importancia dentro
das linguas do mundo
no século XXI.
Coñece e describe
a situación
sociolingüística de
Galicia atendendo á
presenza da lingua
galega nos principais
ámbitos e contextos
sociais e privados.

Competencias
clave

CL
EOE

•
•

B4.5. Identificar os
elementos do proceso
normalizador e adquirir
vínculos positivos cara ao
seu uso asumindo a
importancia da contribución
individual no
desenvolvemento da lingua
galega.

Exame, exercicios
con mapas e
actitude.

CSC

CL
EOE

Exame, exercicios
e actitude.

CL
EOE

B4.5.1. Identifica os
procedementos de
normalización.

B4.5.2. Distingue
normativización e
normalización.

Intrumentos de
avaliación

CCL

B4.4.2. Describe
acertadamente con
criterios sociolingüísticos
a situación galega actual.
B4.5. Proceso de
normalización.
Desenvolvemento de
actitudes positivas cara ao
proceso de recuperación do
galego. Consciencia da
necesidade e das
potencialidades de
enriquecemento persoal e
colectivo do uso
normalizado da lingua
galega.

Elementos
transversais

•
Distingue
normativización e
normalización.

CCL
CL
EOE

Exame, exercicios
e actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 4. Lingua e sociedade
B.4.5.3. Coñece os
principais axentes
normalizadores en
Galicia e valora a súa
importancia.
B4.6. Evolución da lingua
galega e etapas da historia
social da lingua galega
desde 1916 ata a
actualidade.

B4.7. Prexuízos
lingüísticos.

B4.6. Recoñecer os
principais elementos de
evolución da lingua galega,
así como identificar as
causas e consecuencias
dos feitos máis relevantes
da súa historia social, e
sinalar as distintas etapas
desde 1916.

B4.7 Identificar os
prexuízos lingüísticos e
analizar a situación persoal
en relación a eles.

Coñece os principais
axentes normalizadores
en Galicia e valora a
súa importancia.

•
•

CCL
CSC

CL
EOE

Exame, exercicios
e actitude.

CL

B4.6.1. Recoñece os
principais elementos da
evolución da lingua
galega desde 1916 ata a
actualidade.
B4.6.2. Recoñece os
acontecementos
relevantes da historia
social da lingua galega
desde 1916.

Recoñece os
acontecementos
relevantes da historia
social da lingua galega
desde 1916 ata a
actualidade.

B4.7.1. Sinala os
prexuízos lingüísticos
atribuíbles a calquera
lingua e especialmente á
galega e rebáteos cunha
argumentación axeitada.

Sinala os prexuízos
lingüísticos atribuíbles
a calquera lingua e
especialmente á galega
e analiza a situación
persoal en relación a
eles.

•

CCL

EOE

•
•

CCL

CL

•
•

CCL

CL

CSC

EOE

CCEC

Exame, exercicios
e actitude.

EOE

PI

Diálogos ou
debate na aula e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.7.2. Analiza a opinión
propia sobre as linguas,
detecta os prexuízos, en
caso de os ter, e rebáteos
argumentadamente.

B4.8. Recoñecemento e
valoración dos principais
fenómenos que
caracterizan as variedades
xeográficas, diastráticas e
diafásicas da lingua galega
e da función da lingua
estándar. Uso normalizado
da variante dialectal propia
da zona. Utilización e
valoración da variante
estándar da lingua en
situacións de carácter
formal. Recoñecemento de
interferencias máis
habituais.

B4.8. Recoñecer e valorar
os principais fenómenos
que caracterizan as
variedades xeográficas,
diastráticas e diafásicas da
lingua galega e da función
da lingua estándar.
Recoñecer interferencias
habituais.

B4.8.1. Recoñece os
principais fenómenos que
caracterizan as
variedades xeográficas da
lingua galega.

B4.8.2. Recoñece os
trazos da variedade
estándar da lingua
galega.

•

CCL

CL
EOE
PI

Recoñece e valora os
principais fenómenos
que caracterizan as
variedades xeográficas
da lingua galega.

CL
EOE
PI

CL
EOE

•

CCL

PI

Exame, exercicios
con mapas e
textos dialectais e
actitude.

B4.8.3. Valora a lingua
estándar como variedade
unificadora. Recoñece
interferencias habituais
entre as dúas linguas
oficiais.

Utiliza e valora a
variante estándar da
lingua en situacións de
carácter formal.
Recoñece
interferencias habituais
entre as dúas linguas
oficiais.

CL
EOE

Exames, traballos
de lecturas
obrigatorias ou
probas escritas
doutro tipo,
actitude..

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.8.4. Valora as
variedades xeográficas da
lingua galega como
símbolo de riqueza
lingüística e cultura e
rexeita
fundamentadamente
calquera prexuízo sobre a
variación diatópica.

CL
EOE

•
•

CCL
CSC

Intrumentos de
avaliación

B4.8.5. Recoñece as
variedades diastráticas e
diafásicas da lingua
galega e describe o
influxo da situación
sociolingüística nelas.

Recoñece as
variedades diastráticas
e diafásicas da lingua
galega e describe o
influxo da situación
sociolingüística nelas.

CL
EOE

Exame,
exercicios,e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 5. Educación literaria.

• h
• j

B5.1. Identificación e
comprensión dos distintos
períodos e xeracións das
literaturas en galego e en

B5.1. Identificar e
comprender os distintos
períodos e xeracións das
literaturas en galego e en

B5.1.1. Identifica os
distintos períodos e
xeracións das literaturas
en galego e en español
do século XX e XXI.

Identifica e comprende
os distintos períodos e
xeracións das
literaturas en galego e
en español do século
XX e XXI

•

CCL

CL
EOE

Exame,
exercicios,e
actitude.

español do século XX e
XXI.

B5.2. Lectura autónoma e
comentario pautado de
obras representativas das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI.

español do século XX e
XXI.

B5.2. Ler autonomamente
e comentar obras
Representativas das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI e relaciona o seu
contido co contexto
histórico
cultural e
sociolingüístico de cada
período.

B5.1.2. Comprende e
explica razoadamente os
distintos períodos das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI.

B5.2.1. Le
autonomamente obras ou
textos representativos
das literaturas galega de
1916 ata a actualidade,
resume o seu contido,
sinala os seus trazos
característicos
definitorios e relaciónaos
co contexto histórico,
cultural e sociolingüístico
do período da literatura
galega correspondente.

CL
EOE

•

Le e comenta, de
forma guiada ou libre,
obras ou textos
representativos das
literaturas en galego e
en español do século
XX e XXI, resume o
seu contido e sinala os
seus trazos
característicos.

CCL

CL
EOE
E

Exames, traballos
de lecturas
obrigatorias,
comentario de
textos literarios e
actitude..

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 5. Educación literaria.

•
•

B5.2.2. Comenta, de
forma guiada ou libre,
textos de obras das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI, sinala os seus trazos
característicos
definitorios e relaciónaos
co contexto histórico,
cultural e sociolingüístico
do período da literatura
galega correspondente.

B5.3. Lecturas expresivas
e comprensivas, audicións
e lecturas dramatizadas de
textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos
representativos das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI

B5.3. Ler expresiva e
comprensivamente, facer
audicións e ler
dramatizadamente textos
narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos das

B5.3.1. Le expresiva,
compresiva e/ou
dramatizadamente textos
narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos
representativos das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI.

CCL
CCA

CL
EOE

Le expresiva,
compresiva e/ou
dramatizadamente
textos narrativos,
poéticos, teatrais e
ensaísticos
representativos das
literaturas en galego e
en español do século
XX e XXI.

CL
EOE

Lectura en voz
alta de textos
literarios dos
diferentes xéneros
na aula,
exercicios e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 5. Educación literaria.
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI.

•
•

B5.3.2. Participa con
proveito de audicións de
textos narrativos,
poéticos, teatrais e
ensaísticos
representativos das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI.

• b
• h
• j

B5.4. Elaboración de
traballos individuais e/ou en
grupo nos que se describan
e analicen textos literarios
representativos das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI.

B5.4. Elaborar traballos
individuais e/ou en grupo
nos que se describan e
analicen textos
representativos das
literaturas en galego e en
español do século XX e
XXI.

B5.4.1. Elabora traballos
individual e/ou
colectivamente nos que
se describen e analizan
textos representativos
das literaturas en galego
e en español do século
XX e XXI.

Elabora traballos
sinxelos nos que se
describen e analizan
textos representativos
das literaturas en
galego e en español do
século XX e XXI.

• e
• h
• j

B5.5. Consulta de fontes de
información variadas e de
recursos das TIC para a
realización de traballos e
cita axeitada destes.

B5.5. Consultar fontes de
información variadas e
recursos das TIC para a
realización de traballos e
cita axeitada destes

B5.5.1. Consulta fontes
de información variadas
para a realización de
traballos e cita axeitada
destas.

Consulta fontes de
información variadas
para a realización de
traballos e cita axeitada
destas.

CCL

CL

CCA

EOE

CL
EOE
E

CL
EOE
TIC

Proba escrita,
exercicios de
comentario de
textos literarios e
actitude.

Traballos de
lecturas
obrigatorias,
outras probas
escritas e
actitude.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4
Obxect.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Grao mín. consecución
estándares

Competencias
clave

Elementos
transversais

Intrumentos de
avaliación

Bloque 5. Educación literaria.
.

• h
• l
• n

B5.6. Creación ou
recreación de textos de
intención literaria partindo
das características dos
traballados na aula co fin de
desenvolver o gusto pola
escrita e a capacidade de
expresión dos sentimentos
e xuízos.

B5.6. Crear ou recrear
textos de intención
literaria partindo das
Características dos
traballados na aula co fin
de desenvolver o gusto
pola escrita e a
capacidade de expresión
dos sentimentos e xuízos.

B5.5.2. Emprego de
diferentes recursos das
TIC para a realización de
traballos e cita axeitada
destes.

Emprego de diferentes
recursos das TIC para
a realización de
traballos e cita axeitada
destes.

B5.6.1. Crea ou recrea
textos de intención literaria
partindo das
características dos
traballados na aula.

Crea ou recrea textos
de intención literaria
partindo das
características dos
traballados na aula.

B5.6.2. Desenvolve o
gusto pola escrita como
instrumento de
comunicación capaz de
analizar e regular os
sentimentos e xuízos.

•
•

CCL
CD

CL
EOE
E

•
•

CCL
CCEC

CL
EOE

CL

•
•

CCL
CCEC

EOE

Traballos de
lecturas
obrigatorias,
outras probas
escritas e
actitude.

Exercicios na
clase ou na casa
e actitude.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESA
Ámbito social
Curso 2020-2021

IES Eduardo Pondal (Ponteceso)
Dep. de Lingua Galega e Literatura

O ámbito social ten como finalidade que o alumnado perciba, interprete e describa adecuadamente o mundo actual,
para participar á vez que configura valores persoais e cívicos valiosos. O logro deste fin leva a progresiva adquisición
de habilidades para acceder á información e realizar unha elaboración persoal do coñecemento, observar a
realidade, adoptar criterios válidos para a toma de decisións, desenvolverse con autonomía e iniciativa persoal e
relacionarse positivamente cos demais, mostrando actitudes de responsabilidade e respecto que contribúan a
mellorar a súa calidade de vida e o benestar colectivo. Contribúe ao entendemento que todo iso require o
coñecemento do espazo onde se desenvolven as sociedades así como a comprensión da sociedade, a súa
organización e funcionamento ao longo do tempo.
As achegas do ámbito social á adquisición das competencias clave da aprendizaxe ao longo da vida son:
-

Comunicación lingüística (CCL)

A aprendizaxe deste ámbito social require a interacción social, a interpretación e expresión da concepción do mundo,
para o que é esencial o desenvolvemento da competencia lingüística. O alumno adquire coñecementos sobre a
organización e o funcionamento da sociedade na que vive á vez que se familiariza con diferentes estilos
comunicativos formais.
A consecución dos estándares de aprendizaxe propostos require a práctica de distintas destrezas adquiridas ao
longo da vida mediante o uso da lingua, que implican o manexo de diferentes modalidades de comunicación e o
acceso a múltiples soportes de información, con textos en varios formatos, nos que se empregan diversas linguaxes
e sistemas de representación, tendo sempre presente que a linguaxe é un instrumento humano básico porque
permite razoar.

-

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

O desenvolvemento do ámbito social contribúe á adquisición da competencia matemática xa que o alumnado aplica
procesos de razoamento lóxico para comprender o funcionamento básico do sistema económico e político actual, e
ao elaborar plans de acción que permitan alcanzar obxectivos persoais e profesionais e mellorar a calidade de vida.
Ademais, fomenta a capacidade crítica e a aptitude apropiada para a elaboración de xuízos fundados ao abordar
problemas cotiáns.
Tanto a interpretación de acontecementos e fenómenos como a experimentación no ámbito das ciencias sociais
implican a comprensión e o manexo do sistema numérico, a realización de cálculos, a estimación e o cálculo de
magnitudes, a situación no espazo, o tratamento e a representación da información e a valoración do azar e da
probabilidade. Necesitan a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e
predicir distintos fenómenos nos seus respectivos contextos, demostrando os resultados matemáticos e valorando as
solucións pola súa fiabilidade e veracidade.
Así mesmo, favorecen o incremento de destrezas para abordar a incerteza, o tratamento dos datos e os razoamentos
cualitativos e cuantitativos de maneira lóxica e argumentada para establecer relacións, para deducir conclusións
coherentes ben fundamentadas a problemas cotiáns e para ampliar actitudes relacionadas coa asunción de criterios
éticos asociados á ciencia, como a conservación de recursos naturais e outras cuestións ambientais. Todo iso
contribúe ao desenvolvemento das capacidades necesarias para xerar coñecemento intrínseco ao método de
investigación das ciencias sociais.
-

Competencia dixital (CD)

O estudo das ciencias sociais implica necesariamente o uso das novas tecnoloxías da información e da
comunicación e, por tanto, leva o incremento das habilidades de procura, selección e recompilación de información e
desenvolver unha actitude crítica para analizar e interpretar a validez e fiabilidade do contido, co fin de resolver
problemas, avaliar novas fontes de información e motivar a curiosidade polo coñecemento.
Ademais, este ámbito social contribúe á ampliación de capacidades comprendidas na competencia dixital para
seleccionar os soportes máis apropiados para observar, elaborar hipóteses, informarse, experimentar, liquidar todo
tipo de problemas, executar as tarefas técnicas adecuadamente e elaborar conclusións ben fundamentadas. Propón
aprendizaxes mediante o uso dos diferentes recursos da tecnoloxías da información e a comunicación de maneira
responsable, fiable e segura, tanto para resolver problemas como para producir novos contidos e comunicalos.
-

Aprender a aprender (CAA)

A metodoloxía didáctica propia do ensino deste ámbito social prepara para formarse permanentemente ao longo da
vida mediante propostas que permiten ao alumnado aprender a observar e exporse cuestións sobre a realidade, a
informarse, a estudar, a realizar unha elaboración persoal do coñecemento, a reflexionar e a responder as cuestións
que se expoñen na súa vida cotiá. Todo iso esperta a curiosidade, incrementa a motivación para incorporar novos
coñecementos e facilita a execución de estratexias metacognitivas para unha aprendizaxe autónoma eficiente.
Desenvolver proxectos específicos das ciencias sociais coadxuva a conseguir un nivel relevante en autonomía e
eficacia da propia aprendizaxe, ao que se chega mediante traballos individuais e grupais. A formación en diferentes
áreas do saber científico require un proceso introspectivo para valorar e relacionar os intereses e coñecementos
previos con novos saberes e empregar todas as estratexias de estudo e traballo aprendidas: escoita activa, lectura,
comprensión, análise, síntese, estruturación da información, elaboración persoal do saber, aplicación do
coñecemento, etc.

-

Competencias sociais e cívicas (CSC)

A análise e a reflexión sobre os contidos do ámbito social contribúen a afianzar a capacidade de identificar,
interpretar, apreciar e axuizar acontecementos, feitos, fenómenos, comportamentos, hábitos e valores para
relacionarse socialmente mediante o diálogo, a cooperación e a participación a nivel local, nacional e europeo.
Implican a toma de decisións ben fundamentadas e argumentadas para a comprensión e expresión de diferentes
puntos de vista. Potencian actitudes inspiradas no exercicio da liberdade, o respecto, a tolerancia, a igualdade e a
non discriminación. Deste xeito, a persoa prepárase para participar na actividade social e cívica, de acordo a valores
socialmente establecidos, e axúdaselle a tomar conciencia democrática.
-

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

As tarefas necesarias para dar sentido aos contidos do ámbito social fomentan a capacidade de transformar ideas en
actos, partindo de habilidades e destrezas persoais, ao incluír estratexias metacognitivas e procedementos que dotan
ás persoas adultas de recursos para desenvolverse adecuadamente e afrontar de maneira autónoma retos persoais,
sociais, académicos e laborais de moi diversa índole. Consecuentemente, promóvense aptitudes para aproveitar a
información, desenvolver ideas, resolver problemas e presentar conclusións innovadoras.
Por outra banda, potencian a capacidade de análise, pensamento crítico, resolución de problemas e toma de
decisións do individuo, ao propoñer a interpretación e a análise crítica da información, coñecementos e
acontecementos relacionados coas ciencias sociais. Deste xeito favorécese o aumento da capacidade requirida para
afrontar a incerteza, deseñar e poñer en práctica plans de acción eficaces, propoñendo e argumentando solucións a
diferentes problemas cotiáns, económicos e sociais, con autonomía e iniciativa persoais.

-

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A persoa enriquece a súa competencia cultural ao coñecer, comprender, interpretar e gozar o labor humano,
abordándoa como obxecto de estudo e como fonte de inspiración de creacións artísticas. A intervención humana na
natureza e a cultura dos pobos póñense de manifesto na arte cos propósitos de informar, educar, crear e recrearse.
A tecnoloxía é un constituínte esencial da cultura actual, e por iso, desempeña un papel fundamental como obxecto
de estudo e representación e como instrumento de creación artística.
Este ámbito social realiza achegas importantes á competencia en conciencia e expresións culturais ao propoñer a
reflexión e a posta en práctica de actitudes de respecto, aceptación e goce das diferentes manifestacións culturais e
artísticas, valorando a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural e o diálogo entre culturas e
sociedades, pasadas e actuais, locais e universais, cun espírito aberto, positivo e solidario.
Os contidos do ámbito social contribúen ao coñecemento do medio físico, dos espazos humanos, ao
desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía, ao funcionamento económico e á evolución histórica da humanidade.
Tratan saberes de diversas disciplinas: xeografía, historia, socioloxía, demografía, economía, ecoloxía, arte,
arqueoloxía, etc. Procuran favorecer a comprensión dos acontecementos e os fenómenos sociais no contexto no que
se producen, a análise dos procesos que dan lugar aos cambios históricos e á reflexión sobre experiencias colectivas
de todos os tempos ata a actualidade cunha visión de futuro. Axudan a ter unha visión clara da importancia do
comportamento económico, individual e colectivo das persoas na busca da satisfacción das súas necesidades, así
como da produción e organización dos bens e servizos e a distribución dos recursos.
As propostas didácticas para o ensino e a aprendizaxe deste ámbito social han de enfocarse a dotar á persoa de
ferramentas que lle permitan levar a bo termo proxectos persoais e profesionais, individuais e colectivos, similares
aos posibles retos presentes e futuros da súa vida diaria. En todo momento débese ter presente o compoñente social

do proceso de aprendizaxe e deberán aproveitarse todas as oportunidades para formar ao individuo en aptitudes de
cooperación e de comunicación con persoas da súa contorna, que favorezan a adquisición de condutas asertivas e
colaborativas.
Así mesmo, é necesario que se expoñan proxectos que contribúan a que o alumnado desenvolva unha imaxe
axustada de si mesmo e do contorno no que se desenvolve, identifique necesidades e intereses propios e alleos e
satisfágaos, pense e acometa plans persoais, académicos e laborais. As tarefas e as actividades contidas nos
proxectos presentarán exercicios de reflexión, que potencien procesos de pensamento complexos e a análise de
feitos e situacións, para detectar causas, implicacións e consecuencias.
Deben facilitarse instrucións para aprender a observar, recoñecer, examinar, analizar, discernir, considerar, estudar,
sintetizar, expresar, explicar, representar e expoñer de maneira coherente emocións, pensamentos, experiencias e
ideas. Ter en conta as instrucións axudará ao alumno para ser máis capaz de atender, concentrarse, autorregularse,
escoitar activamente, empregar a linguaxe interna, meditar, deliberar, especular, cooperar e axuizar para resolver
problemas reais. Os procesos emprenderanse empregando servizos e recursos humanos e materiais, ao alcance do
alumno na súa vida cotiá a través da oferta de entidades, institucións e administracións públicas e privadas.
As tecnoloxías da información e a comunicación, usadas como ferramentas de traballo nos procesos de aprendizaxe,
serán fundamentais para facilitar ao alumnado o acceso ao currículo e a resolución de problemas de aprendizaxe.
Doutra banda, as novas tecnoloxías constituiranse en contidos esenciais dos proxectos polo seu importante
destacada na sociedade actual.
Os estándares de aprendizaxe propoñen comprender, interpretar textos e comunicar, mediante unha linguaxe
multimedia en diferentes sistemas de representación, o coñecemento académico e científico procesado e elaborado,
destacando aspectos básicos da comunicación, a exposición, o diálogo e a argumentación. Especifican accións clave
do proceso de elaboración persoal do coñecemento e a investigación, tales como observar, analizar, diferenciar,

estruturar, coñecer, describir, sintetizar, investigar, relacionar, asociar, cuestionarse, explicar, interpretar, deducir,
demostrar, etc. Inclúen o uso responsable e eficaz das novas tecnoloxías para buscar e xestionar información,
empregar técnicas de estudo e traballo, resolver problemas e aplicar o coñecemento. O seu logro implica a mellora
do benestar individual do alumno e achegas importantes ao ben común, porque leva a actuacións responsables, ao
xuízo crítico baseado en valores positivos e ao desenvolvemento moral.
Os criterios de avaliación están formulados de maneira que permitan valorar o grao de consecución de cada unha
das competencias en relación aos contidos do Ámbito Social. Teñen o propósito de guiar a análise das posibilidades
que ten cada alumno e alumna para coñecer, comprender e relacionarse dun modo positivo, para si mesmo/a e para
os demais, co mundo social. Isto implica: actuar con autonomía e responsabilidade; comprender, interpretar e
describir o mundo e valoralo; ser consciente do impacto da evolución histórica no mundo actual; asociar eventos coas
súas causas e consecuencias; utilizar os recursos máis habituais para buscar información e resolver problemas;
tomar conciencia e comprender os valores implícitos no benestar individual e colectivo, comprometerse e participar
nas contornas próximas e afastadas de acordo con devanditos valores.

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Historia
•
•
•
•
•

b
c
d
l
m

B1.1. A Ilustración e a
revolución científica. O
alcance
das
novas
correntes do pensamento
en España e Galicia.

B1.1. Coñecer o alcance da
Ilustración como novo movemento
cultural e social en Europa e en
América.

B1.1.1. Analiza a obra de autores clave do
inicio da Idade Contemporánea e a súa
influencia a nivel cultural, social, político e
económico.

•
•
•

CSC
CCEC
CAA

B1.1.2. Valora o alcance da Ilustración e
da Revolución Científica dos séculos XVII e
XVIII.

•
•
•

CSC
CMCCT
CAA

B1.1.3. Manifesta unha actitude crítica e de
rexeitamento ante as manifestacións

•
•

CSC
CCEC

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

culturais que supoñan discriminación de
calquera tipo.
•
•
•
•

c
e
f
j

B1.2. O século XVIII: as B1.2. Comprender o inicio da Idade
revolucións burguesas e a Contemporánea
dende
unha
crise do Antigo Réxime.
perspectiva social, política e
económica.

B1.2.1 Narra sinteticamente os principais
feitos das revolucións burguesas do século
XVIII, dando explicacións causais e
valorando vantaxes e inconvenientes.

•
•
•

CSC
CAA
CCL

B1.3.
Do
Imperio B1.3. Analizar as dificultades da B1.3.1. Analiza as relación entre reinos
Napoleónico á época da diplomacia europea e o alcance europeos que conduciron ás guerras.
Restauración.
dos conflitos durante a época
napoleónica.

•
•

CSC
CCL

•
•

CSC
CAA

•
•
•

CSC
CAA
CCL

•
•
•

c
e
f

B1.4. Os Borbóns
España. Da Guerra
Sucesión á Guerra
Independencia. Galicia
século XVIII.

•
•
•
•

c
e
i
j

B1.5.
A
Industrial.

en
de
da
no

B1.4. Explicar, a través do caso B1.4.1. Distingue as características de
español, os intentos de adaptación réximes
monárquicos
autoritarios,
do Antigo Réxime e mantemento parlamentarios e absolutos.
do poder por parte dos monarcas
europeos na época da Ilustración.

Revolución B1.5. Describir os feitos relevantes
da Revolución Industrial, tendo en
conta o seu encadeamento causal
e o tipo de progreso que implica, e
analizar os conseguintes cambios

B1.5.1.
Analiza
a
evolución
da
industrialización en diferentes países de
España e diferentes países de Europa,
América e Asia, nas súas distintas escalas
temporais e xeográficas.

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación
económicos en España e Galicia.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B1.5.2. Compara o proceso da Revolución
Industrial en Inglaterra co doutros países.

•
•

CSC
CMCCT

B1.5.3. Valora a industrialización en
España e Galicia e a súa repercusión
política e económica.

•
•
•

CSC
CMCCT
CAA

B1.5.4. Detecta e expón de maneira
sintética os beneficios e inconvenientes
que xerou a Revolución Industrial tendo en
conta a situación laboral dos sectores máis
desfavorecidos.

•
•

CSC
CAA

•
•
•

c
f
i

B1.6.
Revolucións
burguesas nos séculos
XVIII e XIX: liberalismo e
nacionalismo. Alcance dos
procesos revolucionarios en
España e Galicia.

B1.6. Comprender o alcance e as B1.6.1.
Sopesa
as
razóns
dos
limitacións
dos
procesos revolucionarios para actuar como o fixeron.
revolucionarios dos séculos XVIII e
B1.6.2. Recoñece, mediante a análise de
XIX.
fontes de diversas épocas, o valor destas
non só como información senón tamén
como
evidencia
para
os/as
historiadores/as.

•
•
•

CSC
CAA
CCL

•
•
•

c
i
l

B1.7. Avances científicos e B1.7. Valorar os movementos B1.7.1. Elabora un eixe cronolóxico cos
tecnolóxicos no século XIX. culturais e os principais avances principais
avances
científicos
e
A arte.
científicos e tecnolóxicos do século tecnolóxicos do século XIX.

•
•
•

CSC
CD
CAA

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos
•

Contidos

m

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

XIX, consecuencia das revolucións B1.7.2. Compara movementos artísticos
industriais.
europeos e asiáticos.

•
•

CSC
CCEC

B1.7.3. Comenta analiticamente diferentes
tipos de obras de arte do século XIX.

•
•
•

CSC
CCEC
CCL

•
•
•

CSC
CAA
CCL

•
•
•
•

b
c
d
i

B1.8.
A
expansión
imperialista. A conquista do
mundo por parte das
potencias industrializadas.
España e Galicia durante o
auxe do colonialismo.

B1.8.
Establecer
xerarquías
causais
da
evolución
do
as
imperialismo,
identificando
potencias e a repartición de poder no
mundo no último cuarto do século
XIX e principios do XX.

B1.8.1. Razoa a relación entre o
imperialismo, a xeopolítica mundial e as
relacións económicas transnacionais.

•
•
•
•

c
d
e
i

B1.9. O mundo de 1914 a
1918. A Primeira Guerra
Mundial.
A
Revolución
Rusa.

B1.9.
Explicar
os
aspectos
fundamentais da Gran Guerra e a
Revolución
Rusa,
as
súas
consecuencias,
e
as
súas
interconexións.

B1.9.1. Comprende os aspectos básicos
da Primeira Guerra Mundial e a orixe do
novo mapa político de Europa.

B1.8.2. Establece interconexións causais
entre colonialismo, imperialismo e a Gran
Guerra de 1914.

B1.9.2. Contrasta algunhas interpretacións
do alcance da Revolución Rusa na súa
época e na actualidade.

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos
•
•
•
•
•

b
c
e
i
j

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.10.
A
época
de
Entreguerras: de 1919 a
1939. Os felices anos 20. A
crise de 1929. O auxe dos
fascismos.

B1.10.
Comprender
os
acontecementos, fitos e procesos
máis importantes do período de
Entreguerras e analizar as causas
do auxe dos fascismos en Europa.

B1.10.1.
Contrasta
diferentes
interpretacións de fontes históricas e
historiográficas de distinta procedencia
acerca dos procesos máis importantes do
período de Entreguerras.

•
•
•

CSC
CD
CAA

B1.10.2. Contrasta a crise de 1929 con
crises posteriores.

•
•
•
•

CSC
CAA
CCL
CMCCT

B1.10.3. Valora a loita da muller no
movemento sufraxista.

•
•

CSC
CAA

B1.10.4. Explica diversos factores que
fixeron posible o auxe do fascismo en
Europa.

•
•
•

CSC
CAA
CCL

B1.11.1. Narra dunha forma fundamentada
as causas e consecuencias da Segunda
Guerra Mundial a distintos niveis temporais
e xeográficos.

•
•
•
•

CSC
CD
CAA
CCL

B1.11.2. Interpreta as razón da fin da
Segunda Guerra Mundial a nivel europeo e

•
•

CSC
CCL

B1.11. A Segunda Guerra B1.11. Coñecer os principais feitos
Mundial (1939-1945).
da Segunda Guerra Mundial e o
contexto en que se desenvolveu o
Holocausto, así como as súas
consecuencias.

Competencias
clave

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos

•
•
•
•

b
c
d
j

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

mundial.

•

CAA

B1.11.3. Explica as fases do conflito coa
axuda de mapas e outras representacións.

•
•
•
•

CSC
CD
CAA
CCL

B1.11.4. Elabora un xuízo persoal do
Holocausto e as súas consecuencias a partir
de información procedente de
diversas fontes.

•
•
•
•

CSC
CCEC
CD
CCL

B1.12. O primeiro terzo do B1.12. Coñecer as tensións que B1.12.1. Explica as principais reformas
século XX en España e levaron en España á proclamación durante a II República española e
Galicia. II República e da II República e ao estoupido da reaccións a elas.
Guerra Civil.
Guerra Civil.
B1.12.2. Explica as causas da Guerra Civil
española no
contexto
europeo
e
internacional.

•
•
•

CSC
CCL
CAA

Bloque 2. Economía
•
•

a
e

B2.1. Ingresos e gastos.
Identificación e control.
B2.2.
Xestión
do

B2.1. Realizar un orzamento B2.1.1. Elabora un orzamento ou plan
persoal distinguindo entre os tipos financeiro persoal identificando os ingresos
de ingresos e gastos e controlar o e os gastos integrantes, e realiza o seu

• CAA
• CD

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos
•
•
•

h
i
p

Contidos
orzamento. Obxectivos
prioridades.

Criterios de avaliación
e

Estándares de aprendizaxe

seu grao de cumprimento e as seguimento.
posibles
necesidades
de
adaptación.

Competencias
clave
• CMCCT

B2.1.2. Utiliza ferramentas informáticas na
preparación
e desenvolvemento dun
orzamento
ou
plan
financeiro
personalizado.
B2.1.3. Manexa gráficos de análise que
permiten
comparar
unha
realidade
personalizada
coas
previsións
establecidas.
•
•
•
•
•

a
c
f
i
p

B2.3.
Planificación
económico-financeira:
económicas
necesidades
nas etapas da vida.

B2.2. Decidir con racionalidade
ante as alternativas económicas da
vida persoal, e relacionalas co
benestar propio e social.

B2.2.1. Comprende as necesidades de
planificación e do manexo de asuntos
financeiros ao longo da vida. Esa
planificación
vincúlase
á
previsión
realizada en cada etapa de acordo coas
decisións tomadas e a marcha da
actividade económica nacional.

•

a

B2.4.
Aforro
e B2.3. Expresar unha actitude B2.3.1. Recoñece e explica a relevancia do
endebedamento. Os plans positiva cara ao aforro, e empregar aforro e do control do gasto.

• CAA
• CSIEE

• CAA

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos
•
•
•

i
j
p

Contidos
de pensións.
B2.5.
Risco
diversificación.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

o aforro como medio para alcanzar B2.3.2.
Analiza
as
vantaxes
e
e diversos obxectivos.
inconvenientes
do
endebedamento,
valorando o risco e seleccionando a decisión
máis axeitada para cada
momento.

B2.6. O diñeiro.
Contratos
B2.7.
financeiros:
contas
e
tarxetas de débito e
crédito.
B2.8.
Relacións
no
mercado
financeiro:
información e negociación.
B2.9. Implicacións dos
contratos
financeiros.
Dereitos
e
responsabilidades dos/das
consumidores/as
no
mercado financeiro.

B2.4. Recoñecer o funcionamento
básico do diñeiro e diferenciar os
tipos de contas bancarias e de
tarxetas emitidas como medios de
pagamento,
e
valorar
a
oportunidade do seu uso con
garantías e responsabilidade.

Competencias
clave
• CSC

B2.4.1.
Comprende
os
termos
fundamentais e describe o funcionamento
das contas na operativa bancaria.

• CCL
• CMCCT

B2.4.2. Valora e comproba a necesidade
de interpretar as cláusulas dos contratos
bancarios para coñecer os dereitos e as
obrigas que se derivan delas, así como a
importancia de operar en condicións de
seguridade
cando
se
empregan
procedementos telemáticos.

• CCL
• CAA
• CD

B2.4.3. Recoñece a capacidade de
negociación coas entidades financeiras e
analiza os procedementos de reclamación
ante estas.

• CAA
• CD

B2.4.4. Identifica e explica as modalidades
de tarxetas bancarias, así como os

• CCL
• CD

ÁMBITO SOCIAL. MÓDULO 3
Obxectivos

•
•
•
•

a
c
i
p

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

elementos e os procedementos que
garanten a seguridade na súa operativa.

• CMCCT

B2.10. O seguro como B2.5. Coñecer o concepto de B2.5.1. Identifica, describe e clasifica os
tipos de seguros segundo os riscos ou as
medio para a cobertura de seguro e a súa finalidade.
situacións adversas nas etapas da vida.
riscos.
Tipoloxía
de
seguros.

• CAA
• CCL
• CMCCT

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. A Historia
•
•
•
•

e
g
h
i

B1.1 A existencia dun B1.1 Analizar as relacións entre o B1.1.1 Interpreta a evolución dos EEUU e da
mundo bipolar. A Guerra bloque de USA e a URSS para URSS e os seus aliados a partir de fontes
Fría.
comprender o concepto da “Guerra literarias e audiovisuais.
Fría”.
B1.1.2
Utiliza fontes
históricas
e
historiográficas para comprender e explicar
conflitos da época da guerra fría.

• CSC
• CAA
• CCL
• CSC
• CAA

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4
Obxectivos
•
•
•
•
•

b
d
g
h
i

Contidos
B1.2
O
proceso
descolonización.

Criterios de avaliación
de B1.2 Organizar os feitos máis
importantes da descolonización de
posguerra no século XX e
comprender
os
límites
da
descolonización
e
da
mundo
independencia
nun
desigual.

B1.3 A evolución das
grandes potencias: URSS e
EEUU: sociedade, política,
economía e cultura.

•
•

c
d

B1.3 Contrastar as vantaxes e
inconvenientes
da
evolución
económica, política, social e
cultural dos grandes bloques
políticos do século XX e as
inmediatas
e
consecuencias
posteriores.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B1.2.1 Describe os feitos relevantes do
proceso descolonizador.

• CSC
• CCL

B1.2.2 Distingue contextos diferentes do
mesmo proceso. Por exemplo: África
subsahariana (anos 50 e 60) e a India.

• CSC
• CAA

B1.3.1 Relaciona a organización política
coa evolución social, económica e cultural
dos
dous
grandes
sistemas
socioeconómicos de finais do século XX.

• CSC
• CCL

B1.3.2 Desenvolve unha actitude crítica
ante os diferentes enfoques dun mesmo feito
histórico, analizando e contrastando as
fontes de información.

• CSC
• CAA

B1.3.3 Sopesa as consecuencias positivas
e os problemas que xeneran as diferentes
posturas para tomar decisións políticas e
económicas.

• CSC
• CAA
• CCL

B1.4 A ditadura de Franco e B1.4.1 Analizar o establecimento B1.4.1 Coñece o proceso que conduxo da
a transición política de da dictadura en España, a sua Guerra Civil a Dictadura.

• CSC
• CAA

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4
Obxectivos
•
•
•
•

g
h
i
n

Contidos
España cara a democracia

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

evolución e consecuencias.
B1.4.2 Coñecer os principias feitos
que conduciron ao cambio político
e social na España despois de
1975,
e
sopesar
distintas
interpretacións sobre ese proceso.

• CCL
B1.4.2 Describe a situación da posguerra • CSC
durante a ditadura española na relación • CAA
con outros contextos similares.
B1.4.3 Enxuicia as consecuencias do • CAA
réxime ditatorial en España no século XX.
• CCL
B1.4.4 Elabora unha cronoloxía
acontecementos
fundamentais
transición española.

de • CSC
da • CCL

B1.4.5 Valora os acertos do proceso de • CSC
democratización en España.
• CAA
B1.4.6 Analiza feitos e acontecementos
conflitivos na España democrática.
•
•
•
•

e
g
h
i

B1.5 O mundo recente
entre os séculos XX e XXI.
A
globalización.
A
revolución
tecnolóxica.
Consecuencias.

B1.5 Definir a globalización e B1.5.1 Busca na prensa novas sobre algún
identificar algúns dos seus factores. sector con relacións globalizadas e elabora
Identificar algúns dos cambios argumentos a favor e en contra.
supón
a
fundamentais
que
revolución
tecnolóxica.

•
•
•
•

CSC
CD
CCL
CAA

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Consecuencias.

•
•
•
•
•

a
d
g
h
j

B1.6
Distintas
formas B1.6 Interpretar procesos a medio B1.6.1 Interpreta o renacemento e declive • CSC
económicas e sociais do plazo de cambios económicos, das nacións no novo mapa político • CAA
capitalismo no mundo
sociais e políticos a nivel mundial.
europeo da época.

•
•
•
•
•
•

a
c
d
g
i
j

B1.7 O derrubamento dos B1.7. Coñecer as causas e
rexímenes soviéticos e as consecuencias
inmediatas do
súas consecuencias.
colapso da URSS e outros
rexímenes socialistas.

B1.6.2 Comprende os pros e contras do • CSC
estado de benestar.

B1.8 A constitución
Unión Europea.

B1.7.2 Analiza os aspectos políticos, • CSC
económicos e culturais despois dos • CAA
cambios producidos polo colapso da • CCL
URSS.

da B1.8. Describir a evolución da B1.8.1 Comprende as causas
construcción da Unión Europea.
constitución da Unión Europea.

da • CSC
• CCL

B1.8.2 Discute sobre a situación actual da • CAA
Unión Europea e o seu futuro.
• CSC
• CCL
Bloque 2. Iniciación á actividade emprendedora e empresarial

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4
Obxectivos
•
•
•
•

•
•
•
•
•

a
f
i
p

a
e
f
i
p

Contidos

Criterios de avaliación

B2.1
Autonomía
e
autocoñecemento.
A
iniciativa emprendedora e
o/a
empresario/a
na
sociedade.
B2.2 Intereses, aptitudes e
motivacións persoais para a
carreira profesional.

B2.1 Describir
as
calidades
persoais e as destrezas asociadas
á
iniciativa
emprendedora,
requisitos
de
analizando os
distintos postos de traballo e
actividades empresariais.

B2.3 Itinerarios formativos e
carreiras
profesionais.
Proceso de procura de
emprego en empresas do
sector.
Autoemprego.
Proceso de toma de
decisións sobre o itinerario
persoal.

B2.2 Tomar decisións sobre o
itinerario vital propio comprendendo
as posibilidades de emprego, o
autoemprego
e
a
carreira
profesional en relación coas
persoais
e
as
habilidades
formación e
alternativas
de
aprendizaxe ao longo da vida.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B2.1.1 Identifica as calidades persoais, as • CSIEE
actitudes, as aspiracións e a formación • CAA
propias das persoas con iniciativa
emprendedora, e describe a actividade
dos/das empresarios/as e o seu papel na
xeración de traballo e benestar social.
B2.1.2 Investiga con medios telemáticos as • CD
áreas de actividade profesional da súa • CAA
contorna, os tipos de empresa que as • CSIEE
desenvolven e os postos de traballo en
cada unha, razoando os requisitos para o
desempeño profesional en cada un deles.
B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira • CAA
profesional
propia
relacionando
as • CSIEE
posibilidades do ámbito coas calidades e
as aspiracións persoais e valorando a
opción do autoemprego e a necesidade de
formación ao longo da vida.
B2.2.2 Desenvolve habilidades sociais e
actúa de acordo con actitudes e valores
democráticos.

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

B2.2.3 Fórmase para mellorar o seu
benestar individual e contribuir á cohesión
social.
•
•
•
•

a
c
i
p

B2.4 Dereito do traballo.
B2.5 Dereitos e deberes
derivados
da
relación
laboral.
B2.6 Contrato de traballo e
negociación colectiva.
B2.7 Seguridade Social.
Sistema de protección.
Emprego e desemprego.
B2.8
Protección
do/da
traballador/a e beneficios
sociais.
B2.9
Riscos
laborais.
Normas. Planificación da
protección na empresa.

B2.3
Actuar
como
futuro/a
traballador/a
responsable
coñecendo os seus dereitos e
deberes como tal, valorando a
acción do Estado e da Seguridade
Social na protección da persoa
empregada, e comprendendo a
necesidade de protección dos
riscos laborais.

B2.3.1 Identifica as normas e as
institucións que interveñen nas relacións
entre os/as traballadores/as
e
as
empresas, en relación co funcionamento
do mercado de traballo.

• CSC
• CSIEE

B2.3.2 Distingue os dereitos e as obrigas
que se derivan das relacións laborais, e
compróbaos en contratos de traballo e
documentos de negociación colectiva.

• CSC
• CSIEE
• CMCCT

B2.3.3 Describe as bases do sistema da
Seguridade Social e as obrigas dos/das
traballadores/as e dos/das empresarios/as
dentro deste, así como as prestacións
mediante procuras nas web institucionais,
valorando a súa acción protectora ante as
continxencias cubertas.

• CCL
• CSC
• CSIEE

ÁMBITO SOCIAL MÓDULO 4
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
B2.3.4 Identifica as situacións de risco
laboral máis habituais nos sectores de
actividade económica máis salientables no
ámbito e indica os métodos de prevención
legalmente establecidos, así como as
técnicas de primeiros auxilios aplicables en
caso de accidente ou dano.

Competencias
clave
•
•
•

CSIEE
CAA
CMCCT

Normativa
Normativa xeral da ESA:
 Decreto 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.
 Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos. DOG 6 agosto 1992.
 Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 23 de
xullo de 2008.
 Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se autorizan as ensinanzas de educación para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, en centros específicos de
educación e promoción de adultos e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. DOG 21 de xuño de
2010.
 Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, Ley 8/2013 do 9 de decembro (BOE do 10) (LOMCE).
 Circular 4/2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos
centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia
no curso 2020/2021.

A normativa á que se fai referencia nesta programación do ámbito da comunicación da ESA para o curso 2017-2018 é a seguinte:
- Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa. Lei 8/2013, do 9 de decembro (BOE do 10), LOMCE.
- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma
de Galicia. No seu Capítulo VII, artigo 34 establece a organización dos diferentes ámbitos nos que se estrutura a educación secundaria para persoas adultas.
- Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións
para a implantación,no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
Esta programación tamén terá en conta a concreción de contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables desenvolvidos no marco
da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, e recollidos no Currículo da educación secundaria para persoas adultas, publicado no portal de edu.xunta.es
para o curso 2017/2018 e vixente durante o curso 2020/2021.

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado da ESA
A avaliación será continua, terá carácter formativo e estará integrada no proceso educativo de maneira sistemática.
As características da avaliación na ESA seguen as ordes recollidas na normativa da Circular 4/2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos
institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e
a distancia no curso 2020/2021.
Os criterios son os seguintes:
1. Haberá un exame final global, na primeira quincena do mes de febreiro, no que se avaliará ao alumnado das unidades didácticas traballadas
no caso dos módulos impartidos no primeiro cuadrimestre, e despois do 22 de xuño no caso dos módulos impartidos no segundo cuadrimestre.
2. Tras cada bloque de contidos que integran cada módulo farase unha avaliación escrita, que se é superada polo alumno/a eliminará materia
para o exame final. Se un alumno supera as probas escritas, pode non presentarse ao exame final e a nota calcularase facendo a media
aritmética destas. Non se fará media con menos de 3 puntos sobre 10 nos exames. Se un alumno non superou o ámbito de forma gradual,
entón deberá avaliarse no exame final das unidades didácticas non superadas.
3. Inmediatamente antes da realización da avaliación dun bloque, haberá unha proba de recuperación do bloque anterior para aquel alumnado
que obtivese avaliación negativa nel.
4. Para superar o ámbito, requerirase unha cualificación mínima de 3 puntos sobre 10 en todos os exames escritos. O suspender algunha das
partes do ámbito supón suspender todo o ámbito.
5. Ao ser obrigatoria a asistencia á clases na modalidade presencial, as faltas reiteradas ás actividades de formación é motivo de perda do
dereito de avaliación continua nos seguintes casos: cando o número de faltas de asistencia sen xustificar a un determinado ámbito supere o
10% do horario establecido nun cuadrimestre ou cando en todos os ámbitos o número de faltas sen xustificar supere o 10% do horario total
establecido nese cuadrimestre para todos os ámbitos no que estea matriculado.

Procedemento para a avaliación inicial na ESA
Durante os primeiros días de clase, realizaránse as probas de avaliación inicial. Tras os resultados, faranse as modificacións e adaptacións
axeitadas ás características xerais do grupo. O alumnado que precise reforzo ou adaptación realizará actividades partindo dos seus
coñecementos previos.

Procedemento de avaliación continua na ESA
A avaliación continua, o traballo cotián na aula e a realización de pequenas tarefas con regularidade, que se levarán a cabo sempre dentro
das posibilidades na aula, así como a continua recuperación dos contidos non superados é o eixe fundamental da avaliación na ESA.
Realizaranse probas escritas de forma periódica ao longo do período lectivo, para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do
alumnado e poder melloralo. O obxectivo será o de perfeccionar o propio proceso educativo e que a avaliación sexa formativa.
Ademais das probas escritas (80% da nota final do ámbito) valorarase de xeito positivo:
• Traballo realizado ó longo do curso (10% da nota final do ámbito): os exercicios feitos e recollidos no caderno de clase e a realización
de traballos obrigatorios propostos polo/a profesor/a.
•

A actitude cara a materia e a participación na clase, así como unha actitude positiva fronte ao proceso de aprendizaxe (10% da nota
final do ámbito).

Valorarase de xeito negativo:
•

A existencia de partes de apercibimento, as actitudes que impidan o normal de desenvolvemento da clase e as faltas de asistencia
(-10%).

•

A non presentación dos traballos obrigatorios propostos polo profesorado (-10%). No caso de que para traballar aspectos do currículo
se opte pola realización de traballos e non sexan presentados polos alumnos, para recuperar ditos contidos deberan examinarse deles
na proba final.

Procedemento de avaliación extraordinaria na ESA
O alumnado da ESA que non superase a avaliación final ordinaria no primeiro cuadrimestre do curso poderá realizar no mes de maio unha
avaliación extraordinaria.
Igualmente, o alumnado que non superase a avaliación final ordinaria deste ámbito no seguinte cuadrimestre poderá realizar no mes de
setembro unha avaliación extraordinaria, nas datas que determine o equipo directivo deste instituto.
A avaliación extraordinaria consistirá nun exame final no que o/a alumno/a deberá obter a cualificación mínima de 5 puntos sobre 10. Nesta
proba será necesario o coñecemento de todos os contidos mínimos esixidos no módulo correspondente.
O equipo avaliador de cada grupo de alumnos e alumnas decidirá, tras a realización destas probas extraordinarias, sobre a titulación ou
promoción aos módulos seguintes daqueles/as alumnos/as que as realizasen.

Adaptacións da programación ao contexto COVID-19
Procederase a continuación a trazar as liñas de acción principais en función dos distintos escenarios posíbles que poden sobrevir por mor da
COVID-19.

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 profesor terá acceso a un curso específico para os membros do claustro na Aula Virtual que
actuará como repositorio de materiais do profesor/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 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 OU VARIOS/AS ALUMNOS/AS CONFINADOS/AS DA MESMA AULA E PROFESORADO NO CENTRO
De modo análogo ao anterior, en caso de que un ou varios alumnos da mesma aula estean confinados, 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.

ENSINO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS. 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 alumnos 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 os materiais didácticos que a Consellería de

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten elaborados para esta modalidade educativa. Estes materiais poderán consultarse por temas
organizados pola profesora para o curso 2020-2021 na Aula Virtual do IES Eduardo Pondal de Ponteceso ou na seguinte ligazón:
http://www.edu.xunta.es/web/node/3393
Aínda que no noso centro non se imparte o ensino semipresencial para secundaria de adultos, esta modalidade é a que aparece organizada
por temas pola profesora na Aula Virtual do noso centro.Xa que logo, comunicóuselle ao alumnado da ESA do curso 2020-2021 que, debido
ao confinamento, posiblemente houbese que recorrer nalgún momento á utilización das unidades didácticas elaboradas pola Consellería de
Educación para esta modalidade. Ao longo da primeira semana de cada cuadrimestre 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 para os módulos 3 e 4. 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 un 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 sobre as probas escritas na nota final de avaliación ordinaria en cada módulo:
20%.

•

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 coa profesora o sistema de envío
alternativo, se fose pertinente e a criterio da profesora.

•

En caso de que se detecte fraude na entrega dos traballos, estes levarán a cualificación negativa e será a profesora 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.

