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

Nº Unidade didáctica 

9 
10 
11 
12 

Nutrición 
Relación 

Reproducción 
Alimentación saudable 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Ver apartado 3.b da programación (asignación de CA a cada RA segundo 
a unidade didáctica) 

  Non Si Actividades plataforma 

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

Mínimos exixibles: 
Aparecen indicados na programación (apartado 4.c) 
 
Criterios de cualificación: 
Calcularase a media aritmética dos dous primeiros trimestres. O traballo (actividades) realizado no terceiro trimestre, en función da súa calidade, poderá contribuir a incrementar ou manter (nunca diminuir) o valor da media 
aritmética obtida nos dous primeiros trimestres (presenciais). Considerándose os seguintes posibles supostos; 

 Suposto 1: 
O alumnado que obtén avaliación APTA (Media aritmética 1º e 2º Trimestre≥5) obterá a cualificación resultante da fórmula: ((T1+T2)/2)+T3*1/3 podendo ser T3: 1-10 

 Suposto 2: 
O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (T1+T2)/2 

 Suposto 3: 
O alumnado NON ten superados todos os estándares mínimos da 1ª e 2ª (Media aritmética 1º e 2º Trimestre<5) terá que acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN. Se o supera obterá a cualificación resultante da fórmula: 5 + T3*1/3 
podendo ser T3: 1-10 

 Suposto 4: 
O alumnado que obtén avaliación NON APTA tras terse acollido ao PLAN DE RECUPERACIÓN (1º e 2º Trimestre) de xuño terá que acollerese ao Plan de Recuperación de Setembro (ver abaixo). 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Números naturais e potencias 
Números reais e propocionalidade 

Álxebra e sucesións 
Laboratorio e medidas 

Materia 
Mezclas, sustancias puras 

Elementos e compostos químicos 
Enerxía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

UD1 UD5  Ver apartado 3.b da programación (asignación de CA a cada RA segundo a 
unidade didáctica) 

  Probas escritas 

UD2 UD6     Probas escritas 

UD3 UD7     Probas escritas 

UD4 UD8     Probas escritas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

PLAN RECUPERACIÓN-ORDINARIO _XUÑO 
O alumnado que no mes de maio non ten superados os RA mínimos da materia terá que acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN. 
Instrumento: Boletín de actividades referentes aos contidos do 1º e 2º Trimestre 
Procedemento: Establecido un prazo de entrega e unha vez revisado o boletín determinarase en función das súas respostas se o alumno recuperou ou non e cualificarase na avaliación ordinaria de xuño según os supostos arriba 
sinalados. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

PLAN RECUPERACIÓN-EXTRAORDINARIO _SETEMBRO 
O alumnado que no mes de XUÑO non ten superados os RA mínimos da materia terá que acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIO. Será oportunamente convocado para unha proba extraordinaria de setembro 
que incluirá exclusivamente contidos impartidos presencialmente durante os dous primeiros trimestres do curso (Unidades 1 a 6 incluídas). 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Procedemento: Asignaranse semanalmente tarefas que unha vez entregadas e correxidas (autoavaliación/coavaliación/heteroavalición) servirán como instrumento de avaliación do terceiro trimestre según os criterios de cualifi-
cación arriba recollidos.  
As tarefas versarán sobre os contidos inicialmente programadas (antes da declaración do Estado de Alarma) para o terceiro trimestre, (reforzo/ampliación) ata onde sexa posible.  
Ditos contidos están dispoñibles en distintos formatos (pdf, presentacións, vídeos…) para o alumnado na plataforma dende principios de curso sendo actualizados/reformulados en atención á diversidade e circunstancias. 
Instrumentos: (Portfolio) Actividades asignadas ao longo do trimestre a través da plataforma www.symbaloo.com 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 
 

IES ESPIÑEIRA 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBIFC01 

 
FPB Informática e comunicacións 

 

 

Módulo profesional  

Código Nome 

MP3011 Comunicación e sociedade I 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Presencial 1º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Lucía Somoza Rey (Lingua castelá e literatura, Lingua galega literatura e Historia) e Pablo López Sanmartin (Lingua inglesa) 

 
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 AS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1-Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comu-
nicar información oral en lingua galega e en lingua castelá, 
aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas 
de composición e as normas lingüísticas básicas 

CA1.5 - Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión 
das actividades gramaticais propostas e na súa resolución 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e 
comunicar información escrita en lingua galega e en lingua 
castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves 
seleccionados, estratexias de lectura comprensiva e de análi-
se, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo 

CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión 
dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos 

SI SI 

  CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso 

SI SI 

  CA2.10 - Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estru-
turas gramaticais e comprobouse a validez das inferencias realizadas 

SI SI 

  CA1.1 - Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios 
de comunicación de actualidade e identificáronse as súas características 
principais 

SI SI 

  CA1.2 - Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita 
activa, identificando o sentido global e os contidos específicos dunha 
mensaxe oral 

SI SI 

  CA2.5 - Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, 
recoñecendo usos e niveis da lingua, e pautas de elaboración 

SI SI 
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  CA1.4 - Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísti-
cas na comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e 
revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, nomeadamente 
nas relacións de xénero 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 

  CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos 
de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe 
realizar e en función da súa finalidade 

SI SI 

  CA2.7 - Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título SI SI 

  CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos 
escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a comuni-
cación escrita 

SI SI 

  CA2.9 - Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo 
en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un 
vocabulario adecuado ao contexto 

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

 

CA1.1 - Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de actualidade e identificáronse as súas características principais 

CA1.2 - Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral 

CA1.4 - Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, nomeadamente 
nas relacións de xénero 

CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade 

CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a comuni-
cación escrita 

CA2.9 - Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto 

CA2.5 - Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e niveis da lingua, e pautas de elaboración 

CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos 

CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 A NARRACIÓN 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os 
principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as 
normas lingüísticas básicas 

 CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos 
tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se 
desexe realizar e en función da súa finalidade 

SI SI  
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 
 
 
 
 

 RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias 
de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado e progresivo 

 CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e 
reformuláronse as conclusións obtidas 

SI SI 
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 RA3 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos pa-
ra a construción do gusto persoal 

 CA2.10 - Resolvéronse actividades de comprensión e análise das 
estruturas gramaticais e comprobouse a validez das inferencias rea-
lizadas 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA4 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios esté-
ticos para a construción do gusto persoal 

 CA3.1 - Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en 
lingua castelá no período considerado e recoñecéronse as obras 
máis representativas 

NON NON 

 RA5 -  Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as 
distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os 
fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da necesidade 
de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo 

 CA3.5 - Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras 
da literatura en lingua castelá a partir de textos literarios 

NON NON 

   CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

SI SI 

   CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na compren-
sión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos 

SI SI 

   CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura com-
prensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a 
súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posi-
bles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero 

SI SI 

   CA3.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

NON NON 

   CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos litera-
rios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

SI SI 

   CA4.1 - Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en 
lingua galega no período considerado e recoñecéronse as obras máis 
representativas 

NON NON 
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   CA4.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o 
seu contido e as propias experiencias vitais 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 

   CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos litera-
rios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

SI SI 

   CA4.5 - Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras 
da literatura en lingua galega a partir de textos literarios 

NON NON 

   CA1.5 - Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na compren-
sión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución 

SI SI 

   CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas 
na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e pre-
ciso 

SI SI 

   CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de 
textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desen-
volvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para me-
llorar a comunicación escrita 

SI SI 

   CA3.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o 
seu contido e as propias experiencias vitais 

SI SI 

   CA5.1 - Analizáronse as características de formación da lingua galega 
e da lingua castelá 

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

 

CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade 

CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas 

CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos 

CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discri-
minatorios desde a perspectiva de xénero 

CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso 

CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a comunica-
ción escrita 

CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 EXPRESIÓN DE SENTIMENTOS (POESÍA) 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os 
principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as 
normas lingüísticas básicas 

 CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos 
tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se 
desexe realizar e en función da súa finalidade 

SI SI Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 
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 RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias 
de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado e progresivo 

 CA3.1 - Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en 
lingua castelá no período considerado e recoñecéronse as obras 
máis representativas 

NON NON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA3 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos pa-
ra a construción do gusto persoal 

 CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos litera-
rios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

SI SI 

 RA4 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios esté-
ticos para a construción do gusto persoal 

 CA4.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o 
seu contido e as propias experiencias vitais 

SI SI 

 RA5 -  Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as 
distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os 
fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da necesidade 
de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo 

 CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na compren-
sión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos 

SI SI 

   CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura com-
prensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a 
súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posi-
bles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero 

SI SI 

   CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e 
reformuláronse as conclusións obtidas 

SI SI 

   CA3.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

SI SI 

   CA3.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o 
seu contido e as propias experiencias vitais 

SI SI 

   CA3.5 - Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras 
da literatura en lingua castelá a partir de textos literarios 

NON NON 
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   CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 

   CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos litera-
rios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

SI SI 

   CA4.5 - Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras 
da literatura en lingua galega a partir de textos literarios 

NON NON 

   CA1.5 - Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na compren-
sión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución 

SI SI 

   CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas 
na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e pre-
ciso 

SI SI 

   CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de 
textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desen-
volvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para me-
llorar a comunicación escrita 

SI SI 

   CA2.10 - Resolvéronse actividades de comprensión e análise das 
estruturas gramaticais e comprobouse a validez das inferencias rea-
lizadas 

SI SI 

   CA5.2 - Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega e da lingua castelá an-
terior ao século XX 

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

CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade 

CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

CA4.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais 

CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos 

CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discri-
minatorios desde a perspectiva de xénero 

CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas 

CA3.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso 

 

 
 

Nº Unidade didáctica 

4 O GRAN TEATRO DO MUNDO  

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os 
principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as 
normas lingüísticas básicas 

 CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na compren-
sión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos 

NON NON  
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 RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias 
de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado e progresivo 

 CA3.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o 
seu contido e as propias experiencias vitais 

NON NON  
Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA3 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos pa-
ra a construción do gusto persoal 

 CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos litera-
rios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

NON NON 

 RA4 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios esté-
ticos para a construción do gusto persoal 

 CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

NON NON 

 RA5 -  Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as 
distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os 
fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da necesidade 
de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo 

 CA4.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o 
seu contido e as propias experiencias vitais 

NON NON 

   CA1.3 - Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non 
verbal nas argumentacións e nas exposicións 

NON NON 

   CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura com-
prensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a 
súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posi-
bles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero 

NON NON 

   CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas 
na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e pre-
ciso 

NON NON 

   CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de 
textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desen-
volvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para me-
llorar a comunicación escrita 

NON NON 
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   CA3.1 - Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en 
lingua castelá no período considerado e recoñecéronse as obras 
máis representativas 

NON NON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre cues-

tións gramaticais... 

   CA3.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

NON NON 

   CA3.5 - Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras 
da literatura en lingua castelá a partir de textos literarios 

NON NON 

   CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos litera-
rios, tendo en conta os temas e os motivos básicos 

NON NON 

   CA4.5 - Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras 
da literatura en lingua galega a partir de textos literarios 

NON NON 

   CA1.5 - Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na compren-
sión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución 

NON NON 

   CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos 
tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se 
desexe realizar e en función da súa finalidade 

NON NON 

   CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e 
reformuláronse as conclusións obtidas 

NON NON 

   CA2.10 - Resolvéronse actividades de comprensión e análise das 
estruturas gramaticais e comprobouse a validez das inferencias rea-
lizadas 

NON NON 

   CA5.3 - Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, aten-
dendo a situacións de bilingüismo, diglosia, interferencias e o confli-
to lingüístico 

NON NON 

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

NON NON 

Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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Non hai mínimos exixibles para este curso vinculadas con esta unidade didáctica xa que foi imposible poñela en práctica debido a suspensión das clases. 
Esta unidade ten como  tema central o teatro. Estaba pensada para ser posta en práctica durante a 3º avaliación, pois creo necesario que o grupo se coñeza e eu os coñeza adecuadamente para poder poñer en práctica as activi-
dades, pois a confianza do grupo e a familiaridade son moi importantes para levar acabo actividades vinculadas co teatro. 
 
 

 

Nº Unidade didáctica 

5 PRESENTACIÓNS, FAMILIA E ENTORNO 

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información 
oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca ex-
tensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais de comu-
nicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional 

 CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a compren-
sión precisa das mensaxes recibidas 

SI SI  
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA2 -  Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha 
linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbi-
tos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación 
básicas 

 CA1.3 - Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a 
información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habi-
tuais frecuentes e de contido predicible 

SI SI 

 RA3 -  Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos per-
soal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas 
de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva 

 CA1.5 - Realizáronse presentacións orais breves de textos descriti-
vos, narrativos e instrutivos dos ámbitos persoal, público ou profe-
sional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura de cada 
tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos 

NON NON 

  CA1.10 - Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comu-
nidade onde se fale a lingua estranxeira 

NON NON 

   CA2.4 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio 
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores 
de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 

SI SI 
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   CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comuni-
cativa básica do texto 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un reperto-
rio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discur-
so lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predi-
cible 

SI SI 

   CA3.4 - Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, aten-
dendo ao propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas 

SI SI 

   CA3.6 - Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuen-
tes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional 

SI SI 

   CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escri-
tos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, 
e seguindo sinxelas pautas de revisión 

SI SI 

   CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a compren-
sión precisa das mensaxes recibidas 

SI SI 

   CA1.3 - Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a 
información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habi-
tuais frecuentes e de contido predicible 

SI SI 

   CA1.5 - Realizáronse presentacións orais breves de textos descriti-
vos, narrativos e instrutivos dos ámbitos persoal, público ou profe-
sional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura de cada 
tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos 

NON NON 

   CA1.7 - Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e 
unha pronuncia comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas 
frecuentes 

SI SI 

   CA2.4 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio 
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores 
de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 

SI SI 
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   CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comuni-
cativa básica do texto 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un reperto-
rio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discur-
so lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predi-
cible 

SI SI 

   CA3.4 - Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, aten-
dendo ao propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas 

SI SI 

   CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo modelos estruturados 

SI SI 

   CA3.6 - Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuen-
tes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional 

SI SI 

   CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escri-
tos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, 
e seguindo sinxelas pautas de revisión 

SI SI 

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

SI SI 

   CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a compren-
sión precisa das mensaxes recibidas 

SI SI 

   CA1.3 - Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a 
información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habi-
tuais frecuentes e de contido predicible 

SI SI 

   CA1.5 - Realizáronse presentacións orais breves de textos descriti-
vos, narrativos e instrutivos dos ámbitos persoal, público ou profe-
sional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura de cada 
tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos 

NON NON 

   CA1.7 - Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e 
unha pronuncia comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas 
frecuentes 

SI SI 
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   CA2.4 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio 
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores 
de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 

   CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comuni-
cativa básica do texto 

SI SI 

   CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un reperto-
rio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discur-
so lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predi-
cible 

SI SI 

   CA3.4 - Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, aten-
dendo ao propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas 

SI SI 

   CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo modelos estruturados 

SI SI 

   CA3.6 - Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuen-
tes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional 

SI SI 

   CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escri-
tos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, 
e seguindo sinxelas pautas de revisión 

SI SI 

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

SI SI 

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

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

 
CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas 
CA1.3 - Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible 
CA1.7 - Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes 
CA1.10 - Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a lingua estranxeira 
CA2.4 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 
CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto 
CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predicible 
CA3.4 - Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas 
CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos estruturados 
CA3.6 - Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional 
CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión 

 

Nº Unidade didáctica 

6 VIDA COTIÁ 

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información 
oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca ex-
tensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais de comu-
nicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional 

 CA1.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesionais), 
e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e pala-
bras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente pre-
dicible segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON  
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 

 RA2 -  Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha 
linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbi-
tos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación 
básicas 

 CA2.2 - Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunica-
ción sinxelas para amosar o interese e a comprensión 

NON NON 

 RA3 -  Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos per-
soal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas 
de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva 

 CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comuni-
cativa básica do texto 

SI SI 

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

SI SI 

   CA1.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesionais), 
e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e pala-
bras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente pre-
dicible segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON 

   CA1.9 - Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e 
estandarizadas dos países onde se fale a lingua estranxeira 

NON NON 

   CA1.10 - Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da 
comunidade onde se fale a lingua estranxeira 

SI SI 

   CA3.1 - Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus 
trazos básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención e o 
seu contexto 

SI SI 

   CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escri-
tos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, 
e seguindo sinxelas pautas de revisión 

SI SI 
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   CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a compren-
sión precisa das mensaxes recibidas 

SI SI 

   CA1.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesionais), 
e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e pala-
bras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente pre-
dicible segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON 

   CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un reperto-
rio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discur-
so lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predi-
cible 

SI SI 

   CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo modelos estruturados 

SI SI 

   CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escri-
tos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, 
e seguindo sinxelas pautas de revisión 

SI SI 

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

 
CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas 
CA1.10 - Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a lingua estranxeira 
CA3.1 - Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto 
CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto 
CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predicible 
CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos estruturados 
CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión 
 

 

Nº Unidade didáctica 
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7 ACTIVIDADES PERSOAIS E PROFESIONAIS 

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información 
oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca ex-
tensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais de comu-
nicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional 

 CA1.2 - Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes 
directas ou recibidas mediante formatos electrónicos, valorando as 
situacións de comunicación e as súas implicacións no uso do voca-
bulario empregado 

NON NON  
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA2 -  Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha 
linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbi-
tos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación 
básicas 

 CA1.4 - Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e 
evidente que axuden a entender o sentido xeral da mensaxe 

NON NON 

 RA3 -  Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos per-
soal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas 
de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva 

 CA1.8 - Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información 
que supoña calquera tipo de discriminación 

NON NON 

   CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un reperto-
rio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discur-
so lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predi-
cible 

NON NON 

   CA1.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesionais), 
e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e pala-
bras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente pre-
dicible segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON 

   CA2.3 - Utilizáronse estratexias básicas de compensación para suplir 
carencias na lingua estranxeira, como a observación da persoa inter-
locutora e a procura da súa axuda para facilitar a bidirecionalidade 
da comunicación 

NON NON 

   CA2.4 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio 
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores 
de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON 
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   CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un reperto-
rio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discur-
so lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predi-
cible 

NON NON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
vocabulario, redacción de textos, actividades 

sobre cuestións gramaticais... 

   CA3.4 - Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, aten-
dendo ao propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas 

NON NON 

   CA3.6 - Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuen-
tes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional 

NON NON 

   CA1.5 - Realizáronse presentacións orais breves de textos descriti-
vos, narrativos e instrutivos dos ámbitos persoal, público ou profe-
sional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura de cada 
tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos 

NON NON 

   CA1.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesionais), 
e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e pala-
bras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente pre-
dicible segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON 

   CA2.1 - Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estru-
turado, utilizando un repertorio memorizado de modelos de ora-
cións e conversas breves e básicas, sobre situacións habituais fre-
cuentes e de contido altamente predicible 

NON NON 

   CA2.4 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio 
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores 
de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON 

   CA2.5 - Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e 
unha pronuncia comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas 
frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e sempre que as condi-
cións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada 

NON NON 

   CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo modelos estruturados 

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

NON NON 

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

Non existen mínimos para esta unidade para o presente curso, pois estaba destinada a poñerse en práctica durante o 3º trimestre, suspendido a causa da pandemia producida polo COVID-19. 
 

 

Nº Unidade didáctica 

8 O HOME  E A TERRA 

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, ana-
lizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo acti-
tudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico 

 CA1.6 - Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na 
paisaxe natural, analizando as características das cidades antigas e a 
súa evolución na actualidade no territorio galego e peninsular 

SI SI  
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
visionado de vídeos, redacción de textos, 
actividades sobre o período histórico en 

cuestión.. 

 RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as 
súas características principais, así como a súa persistencia na socie-
dade actual e no contorno inmediato 

 CA1.2 - Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación 
ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o 
dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que o 
exemplifican 

SI SI 

   CA1.3 - Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis 
significativos do período prehistórico coa organización social e co 
corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas coas sociedades 
actuais 

SI SI 

   CA1.7 - Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e 
nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistó-
ricas e da Idade Antiga 

SI SI 
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   CA2.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de informa-
ción mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando 
as tecnoloxías da información e da comunicación 

SI SI 

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

CA2.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación 
CA1.7 - Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga 
CA1.2 - Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que o exemplifican 
CA1.6 - Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no territorio galego e peninsular 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

9 SEÑORES, VASALOS E BURGUESES 

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, ana-
lizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo acti-
tudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico 

 CA1.4 - Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en 
especial no territorio galego e peninsular, identificando e compa-
rando as súas principais características IM 

SI SI  
 
 
 
 
 
 
 

 RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as 
súas características principais, así como a súa persistencia na socie-
dade actual e no contorno inmediato 

 CA2.1 - Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, 
recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co 
espazo extraeuropeo e as características máis significativas das so-
ciedades medievais en Galicia e en España IM 

SI SI 
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   CA2.6 - Describíronse as principais características da análise das 
obras pictóricas a través do estudo de exemplos arquetípicos das 
escolas e dos estilos que se suceden en Europa, en España e en Gali-
cia desde o Renacemento ata a irrupción das vangardas históricas 
IM 

NON NON Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
visionado de vídeos, redacción de textos, 
actividades sobre o período histórico en 

cuestión.. 

   CA1.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolve-
mento do propio esforzo e o traballo colaborativo MOD 

SI SI 

   CA2.3 - Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios 
coloniais en América nas culturas autóctonas e nas europeas  MOD 

NON NON 

   CA2.2 - Valoráronse as características das paisaxes agrarias me-
dievais e a súa persistencia nas sociedades actuais galega e españo-
la, identificando os seus elementos principais AMERICA 

NON NON 

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

 

CA2.1 - Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis significativas das sociedades me-
dievais en Galicia e en España IM 

CA1.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo MOD 

 

 

Nº Unidade didáctica 

10 OS POBOS E  AS SÚAS ARTES 

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, ana-
lizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo acti-
tudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico 

 CA1.1 - Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as prin-
cipais características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas 
características no contorno máis próximo 

NON NON  
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
visionado de vídeos, redacción de textos, 
actividades sobre o período histórico en 

cuestión.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
visionado de vídeos, redacción de textos, 
actividades sobre o período histórico en 

cuestión.. 

 RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as 
súas características principais, así como a súa persistencia na socie-
dade actual e no contorno inmediato 

 CA2.4 - Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta 
durante a Idade Moderna nas principais potencias europeas, así co-
mo as súas peculiaridades en Galicia e en España 

NON NON 

   CA2.5 - Valoráronse os indicadores demográficos básicos das trans-
formacións na poboación europea, española e galega durante o pe-
ríodo analizado 

NON NON 

   CA2.7 - Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos 
propios do perfil do título, analizando as súas transformacións e os 
principais fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e tec-
nolóxicos 

NON NON 

   CA1.5 - Discrimináronse as principais características que require a 
análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos 

NON NON 

   CA1.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de informa-
ción mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando 
tecnoloxías da información e da comunicación 

NON NON 

   CA2.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolve-
mento do propio esforzo e o traballo en equipo 

NON NON 

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

 
Non hai mínimos exixibles para este curso vinculadas con esta unidade didáctica xa que foi imposible poñela en práctica debido a suspensión das clases. 
Esta unidade ten como  tema central o último período histórico que debe darse neste primeiro módulo e é necesario seguir unha temporalización cronolóxica dos contidos históricos . 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº  UNIDADE TRIMESTRE 

1 AS FORMAS DE COMUNICACIÓN 1º 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1-Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comuni-
car información oral en lingua galega e en lingua castelá, apli-
cando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de 
composición e as normas lingüísticas básicas 

CA1.1 - Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de actualidade e identificá-
ronse as súas características principais 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclú-
en cuestionarios, redacción 
de textos, actividades sobre 

cuestións gramaticais... 
 
 
 

 RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comu-
nicar información escrita en lingua galega e en lingua castelá, 
aplicando á composición autónoma de textos breves selecciona-
dos, estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese e 
clasificación, de xeito estruturado e progresivo 

CA1.2 - Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o sentido global e os conti-
dos específicos dunha mensaxe oral. 

  CA1.4 - Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composi-
ción de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero 
 

  CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa idoneidade pa-
ra o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade 
 

  CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a valoración das apren-
dizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a comunicación escrita 
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  CA2.9 - Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público des-
tinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CA2.5 - Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e niveis da lingua, e pautas de 
elaboración 
 

  CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de rein-
terpretación de contidos 
 

  CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final 
resulte claro e preciso 
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Nº  UNIDADE TRIMESTRE 

2 A NARRACIÓN 1º 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os 
principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as 
normas lingüísticas básicas 

CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa 
idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestionarios, 
redacción de textos, actividades sobre 

cuestións gramaticais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias 
de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado e progresivo 

CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito 
comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas 

 

 RA3 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos pa-
ra a construción do gusto persoal 

CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando es-
tratexias de reinterpretación de contidos 

 

 RA4 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da litera-
tura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios esté-
ticos para a construción do gusto persoal 

CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, 
extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos 
discriminatorios desde a perspectiva de xénero 

 RA5 -  Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as 
distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os 
fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da necesidade 
de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo 

CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que 
o texto final resulte claro e preciso 

 

  CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a valora-
ción das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a 
comunicación escrit 

  CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao 
nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

  CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os 
motivos básicos 

  CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os moti-
vos básicos 
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Nº  UNIDADE TRIMESTRE 

3 EXPRESIÓN DE SENTIMENTOS (POESÍA) 2º 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar informa-
ción oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os principios da escoi-
ta activa, estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas básicas 

CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa ido-
neidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen 
cuestionarios, redacción de 

textos, actividades sobre 
cuestións gramaticais... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar informa-
ción escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á composición au-
tónoma de textos breves seleccionados, estratexias de lectura comprensiva e 
de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo 

CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os moti-
vos básicos 

 

 RA3 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura caste-
lá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do 
gusto persoal 

CA4.3 - Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e 
sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais 

 

 RA4 -  Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en 
lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios estéticos para a cons-
trución do gusto persoal 

CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias 
de reinterpretación de contidos 

 

 RA5 -  Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas 
etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de con-
tacto de linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua gale-
ga no marco do plurilingüismo 

CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, ex-
traendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discrimi-
natorios desde a perspectiva de xénero 

 

  CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito co-
municativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas 

 

  CA3.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao nivel, 
situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

 

  CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao nivel, 
situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 

 

  CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os moti-
vos básicos 
 

  CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o 
texto final resulte claro e preciso 
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Nº  UNIDADE TRIMESTRE 

8 O HOME  E A TERRA 1º 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, ana-
lizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo acti-
tudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico 

CA2.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de compo-
sición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación 

 

 

 

 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestiona-
rios, visionado de documentais e vídeos, 
redacción de textos, actividades sobre o 

período histórico en cuestión .. 
 
 
 
 
 
 

 RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as 
súas características principais, así como a súa persistencia na socie-
dade actual e no contorno inmediato 

CA1.6 - Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando as caracte-
rísticas das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no territorio galego e peninsular 

 

  CA1.2 - Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos humanos do 
período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que o exemplifi-
can 

 

  CA1.7 - Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares espa-
ñois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga 
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Nº  UNIDADE TRIMESTRE 

9 SEÑORES, VASALOS E BURGUESES 2º 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, ana-
lizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo acti-
tudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico 

CA2.1 - Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do 
espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis significativas das 
sociedades medievais en Galicia e en España IM 

 

 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestiona-
rios, visionado de documentais e vídeos, 
redacción de textos, actividades sobre o 

período histórico en cuestión .. 
 
 

 RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as 
súas características principais, así como a súa persistencia na socie-
dade actual e no contorno inmediato 

CA1.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o 
traballo colaborativo MOD 
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Nº  UNIDADE TRIMESTRE 

5 PRESENTACIÓNS, FAMILIA E ENTORNO 1º 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e fre-
cuente de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas 
palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predicible 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestiona-
rios, vocabulario, redacción de textos, 

actividades sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 

 RA2 -  Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe 
sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunicación básicas 

CA1.3 - Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito secuenciado e 
progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible 

 

 RA3 -  Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, 
público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de com-
posición, e aplica estratexias de lectura comprensiva 

CA1.7 - Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia comprensible, acep-
tándose as pausas e as dúbidas frecuentes 

 

  CA1.10 - Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a lingua es-
tranxeira 

  CA2.4 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, 
frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 

 

  CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto 
 

  CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, 

  CA3.4 - Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo e a 
normas gramaticais básicas 
 

  CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos estru-
turados 

 

  CA3.6 - Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos ámbitos 
persoal ou profesional. 

  CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gra-
maticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión 
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Nº  UNIDADE TRIMESTRE 

6 VIDA COTIÁ 2º 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e fre-
cuente de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.1 - Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas semanais que inclúen cuestiona-
rios, vocabulario, redacción de textos, 

actividades sobre cuestións gramaticais... 
 
 
 

 RA2 -  Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe 
sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunicación básicas 

CA1.10 - Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a lingua es-
tranxeira 

 

 RA3 -  Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, 
público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de com-
posición, e aplica estratexias de lectura comprensiva 

CA3.1 - Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido global, e 
analizouse a súa intención e o seu contexto 

 

  CA3.2 - Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto 
 

  CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, 
palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predicible 

 

  CA3.5 - Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos estru-
turados 

 

  CA3.7 - Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gramati-
cais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Faráselle entrega, vía correo electrónico, dunhas fichas con  tarefas que cobren os contidos que demos en clase. Terán que entregalas no prazo máximo 
dunha semana. De ter calificación positiva nesas fichas e a entrega da súa totalidade, considerase superada a materia. 
 

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

Faráselle entrega, vía correo electrónico, dunhas fichas con  tarefas que cobren os contidos que demos en clase. Terán que entregalas no prazo máximo 
dunha semana. De ter calificación positiva nesas fichas e a entrega da súa totalidade, considerase superada a materia. 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Faráselle entrega, vía correo electrónico, dunhas fichas adaptadas as súas necesidades. Terán que entregalas no prazo máximo dunha semana. De ter 
calificación positiva nesas fichas e a entrega da súa totalidade, considerase superada a materia. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 
Centro educativo 

Código Centro Curso académico 
15026698              IES ESPIÑEIRA 2019-2020 

 

Ciclo formativo 

Código Nome 
CBIFCO1 INFORMATICA E COMUNICACION 

 

Módulo profesional 

Código Nome 
MP3015 EQUIPOS ELECTRICOS E ELECTRONICOS 

 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 
ORDINARIO PRESENCIAL A 

 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 
RUBEN LORENZO NEIRA FERNANDEZ 

 

 
 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade 
didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Unidade didáctica 
4 ELECTRODOMESTICOS 

 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin

dible 
(si, non) 

Desenvol
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

• RA1 • CA1.1CA1.3CA1.4CA1.5 SI Si Exercicios 1,2e3 

• RA2 • CA2.1CA2.2CA2.3CA2.4 SI SI Exercicios 1,2e3 

• RA3 • CA3.1CA3.7CA3.8 SI SI Exercicios 1,2e3 

• RA4 • CA4.1CA4.2CA4.10 NON NON Exercicios 1,2e3 

• RA5 • CA5.1CA5.2CA5.5CA5.6 NON NON Exercicios 1,2e3 

 

 

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

 
Os minimos exixidos sera a presentacion dos traballos enviados durante este periodo. 
Os criterios de cualificacion centranse na parte de contidos 60% e de 40% na parte procedemental, xa que algun traballo enviado ten forma de 
practica 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 
1 Herramientas del taller,cableado y conexion de equipos y 

medicion de magnitudes 

 

1ª 
aval. 

  Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • RA1 • CA1.1CA1.2CA1.3CA1.4CA1.5   EXERCICIOS 

  • RA2 • CA2.1CA2.2CA2.3CA2.4CA2.5 EXERCICIOS 

  • RA3 • CA3.1CA3.2CA3.3CA3.4CA3.5 EXERCICIOS 

  • RA4 • CA4.1CA4.2CA4.3CA4.4CA4.5 EXERCICIOS 

  • RA5 • CA5.1CA5.2CA5.3CA5.4CA5.5 EXERCICIOS 

 

Ud2 Componentes electrónicos 

 

RA1 CA1.1CA1.2CA1.3CA1.4 EXERCICIOS 

RA2 CA2.1CA2.2CA2.3CA2.4 EXERCICIOS 

RA3 CA3.1CA3.2CA3.3CA3.4 EXERCICIOS 

RA4 CA4.1CA4.2CA4.3CA4.4 EXERCICIOS 

RA5 CA5.1CA5.2CA5.3CA5.3 EXERCICIOS 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

AS ACTIVIDADES DE RECUPERACION CONSISTIRAN EN EXERCICIOS QUE SE PODERAN FACER TANTO 
PRESENCIALMENTE COMO A DISTANCIA. 

 
 

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

SERA A MESMA PROBA QUE PARA O RESTO DOS ALUMNOS. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 
ESTARASE EN CONTACTO SEMANAL COAS SUAS FAMILIAS . 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 IES Espiñeira 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBIFC01 Informática e comunicacións 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3029 
 

Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

José Víctor Saiáns Vázquez 

 
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   

 



 

 

Páxina 2 de 7 

 

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

Nº Unidade didáctica 

6 Sistemas Operativos 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Instala sistemas operativos libres e propietarios identificando 
as fases do proceso en relación coa funcionalidade da instalación. 

 CA3.5 Verificáronse e reparáronse posibles erros do proceso de 
carga do sistema operativo  

 CA3.8 Realizáronse copias de seguridade dos datos  
 CA3.9 Describíronse as funcións de replicación (clonación) de discos 

e particións en sistemas microinformáticos  
 CA3.10 Utilizáronse ferramentas de software para a creación e a 

restauración de imaxes de discos ou particións  
 CA3.11 Verificouse a funcionalidade da imaxe restaurada 

Non 
 

Sí 
Non 

 
Sí 
 

Non 

Non 
 

Sí 
Non 

 
Sí 
 

Non 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

7 Xestión loxística 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA7 - Almacena equipamentos, periféricos e consumibles, e describe 
as condicións de conservación e etiquetaxe  

 CA7.1 Describíronse as condicións para manipular, transportar e 
almacenar compoñentes e periféricos dun sistema microinformático 

 CA7.2 Identificáronse os tipos de embalaxe para o transporte e/ou a 
almacenaxe de cada dispositivo, periférico e consumible  

 CA7.3 Utilizáronse as ferramentas necesarias para realizar as tarefas 
de etiquetaxe previas á embalaxe e/ou o almacenamento de siste-
mas, periféricos e consumibles  

 CA7.4 Utilizáronse os medios auxiliares adecuados para os elemen-
tos que se vaian transportar  

 CA7.5 Aplicáronse as normas de seguridade na manipulación e no 
transporte de elementos e equipamentos  

 CA7.6 Comprobouse que os compoñentes recibidos se correspondan 
co albará de entrega e que estean en bo estado  

 CA7.7 Rexistráronse as operacións realizadas seguindo os formatos 
establecidos  

 CA7.8 Recolléronse os residuos e os elementos de refugo para a súa 
eliminación ou reciclaxe  

Non 
 

Non 
 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 

Sí 

Non 
 

Non 
 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 

Non 
 

Sí 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

8 Iniciativa emprendedora 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento 
de sistemas e compoñentes informáticos 

 CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e descri-
bíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o 
mantemento de sistemas e compoñentes informáticos  

 CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creativi-
dade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na 
montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos  

 CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade em-
prendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e 
compoñentes informáticos  

Non 
 
 

Sí 
 
 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Sí 
 
 
 

Non 
 
 

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

Será preciso obter unha nota media das unidades didácticas igual ou superior a 5 e superar os criterios de avaliación imprescindibles de cada unha das unidades didácticas impartidas de forma presencial. 
 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1, 2 e 
3 

1. Elementos básicos eléctricos e electrónicos  
2. Unidades funcionais dun ordenador 
3. Compoñentes internos e periféricos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización 
da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relación coa súa 
función e a súa aplicación na instalación. 

 CA1.1 Describíronse as características dos elementos eléctricos e electrónicos 
utilizados na montaxe de sistemas. 

 CA1.5. Identificáronse funcionalmente os compoñentes hardware para a en- 
samblaxe e/ou o mantemento dun equipamento microinformático. 

 CA1.7. Describíronse as características técnicas de cada compoñente de hard-
ware (interno e externo) utilizado na montaxe e/ou no mantemento dun equipa-
mento microinformático. 

 CA1.9. Identificáronse os tipos de portos, baías internas, zócolos e cables de 
conexión (de datos, eléctricos, etc.) existentes nun equipamento microinfor-
mático. 

 CA1.11. Describíronse ordenadamente as instrucións para a realización da 
montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos. 

Probas escritas (traballos), táboas de obser-
vación e listas de cotexo. 

Nº Unidade didáctica 
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4 4. Montaxe de compoñentes 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2. Ensambla os compoñentes de hardware dun equipamento microinfor-
mático, con interpretación de guías e instrucións, aplicando técnicas de monta-
xe. 

 CA2.4. Ensambláronse os compoñentes de hardware internos (memoria, pro- 
cesador, tarxeta de vídeo, pila, etc.) á placa base do sistema microinformático 

 CA2.5 Fixouse cada dispositivo ou tarxeta de expansión na rañura ou slot 
correspondente, segundo guías detalladas de instalación  

 CA2.6. Conectáronse adecuadamente os compoñentes de hardware internos 
(como discos duros, dispositivos ópticos, etc.) que necesiten cables de cone-
xión, para a súa integración no sistema microinformático. 

Probas escritas (traballos), táboas de obser-
vación e listas de cotexo. 

Nº Unidade didáctica 

5 5. Verificación en mantemento 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4. Comproba a funcionalidade dos elementos do sistema, os soportes e os 
periféricos instalados, utilizando procedementos de test axeitados. 

 RA5. Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos, soportes e peri-
féricos, tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados que 
cumpra conseguir. 

 CA4.1. Aplicáronse a cada compoñente de hardware e a cada periférico os 
procedementos de comprobación adecuados. 

 CA4.2. Verificouse que o equipamento microinformático realice o procede-
mento de acendemento e de POST ("power on self test") e, de ser o caso, 
identificouse a orixe dos problemas. 

 CA4.6. Utilizáronse ferramentas de configuración, control e comprobación de 
verificación do correcto funcionamento do sistema. 

 CA5.1. Comprobouse por medio de indicadores luminosos que os periféricos 
conectados ao sistema teñan alimentación eléctrica e que as conexións de da-
tos estean ben realizadas. 

 CA5.3. Utilizáronse as guías técnicas detalladas para substituír elementos 
consumibles. 

 CA5.6. Realizouse a limpeza de compoñentes, soportes e periféricos respec- 
tando as disposicións técnicas establecidas por fábrica e mantendo a súa fun-
cionalidade. 
 

Probas escritas (traballos), táboas de obser-
vación e listas de cotexo. 
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Nº Unidade didáctica 

6 6. Sistemas operativos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3. Instala sistemas operativos libres e propietarios identificando as fases do 
proceso en relación coa funcionalidade da instalación. 

 CA3.2. Instaláronse e configuráronse sistemas operativos segundo as instru-
cións recibidas.  

 CA3.3. Instaláronse actualizacións e parches do sistema operativo segundo as 
instrucións recibidas. 

 CA3.4. Instaláronse e configuráronse aplicacións de software en sistemas 
operativos.  

Probas escritas (traballos), táboas de obser-
vación e listas de cotexo. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Criterios de avaliación: 
 
- Deberán recuperar as unidades didácticas necesarias para obter unha nota media igual ou superior a 5. 

- Proporanse tarefas de recuperación que deberán entregar dentro do prazo marcado e nas que deberán obter unha cualificación igual ou superior ao 70%. 

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

- Proba escrita consistente nunha proba obxectiva combinada con preguntas curtas. 
- Supostos prácticos. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

A normativa permite flexibilizar os módulos no caso de alumnado con necesidades educativas especiais, sempre e cando, logo de comezado o curso e realizada a avaliación inicial, a dirección do centro presente a oportuna solici-
tude no servizo territorial de inspección educativa antes do 31 de outubro. 
 
No caso de alumnado que non presente necesidades educativas especiais, pero que por algún motivo xustificado (descoñecemento do idioma, ritmo de aprendizaxe diferente ao do grupo, motivos persoais, etc) que valore o 
docente necesite reforzo para acadar os resultados de aprendizaxe do módulo, poderase poñer a disposición do alumnado que o desexe, unha serie de tarefas adicionais.  

 
 


