
Ciclo Formativo: CBCOM01 Servicios Comerciais 

Módulo: MP3011 Comunicación e Sociedade I (1º de FP Básica) 

Criterios a ter en conta para a 3ª avaliación e avaliación global do Módulo: 

Tendo en conta a situación excepcional de estado de alarma causada polo CO-VID19 e de 

acordo coa Orde publicada polo Ministerio de Educación do 24 de abril de 2020 e as Instrucións 

publicadas pola Consellería de educación do 27 de abril de 2020, infórmase ao alumnado e ás 

familias do seguinte: 

1. O curso académico 2019-20 remata o 19 de xuño. As destrezas, contidos e 

competencias que se traballarán durante este 3º trimestre son avaliables. 

 

2. A avaliación ordinaria de xuño do alumnado do IES A Pontepedriña será realizada os 

días 23 e 24 de xuño de 2020. 

 

3. O prazo de reclamación ás cualificacións da convocatoria ordinaria de xuño serán os 

días 25 e 26 de xuño de 2020. 

 

4. Traballo, actividade a distancia e avaliación do terceiro trimestre dentro do módulo de 

Comunicación e Sociedade I: 

 

• As actividades, tarefas e traballos que se realizarán durante o 3º trimestre servirán de 

repaso, recuperación e ampliación. Todas terán cualificación e contarán para a elaboración 

da nota final. 

 

• A cualificación final da convocatoria de xuño obterase do resultado das cualificacións da 

primeira, da segunda avaliación, máis das actividades de recuperación e ampliación 

realizadas durante o confinamento polos alumnos, máis abaixo aclárase a forma de avaliar. 

 

• Por cuestións prácticas, tendo en conta a situación dalgúns alumnos, e para tratar de ser o 

máis obxectivos posible á hora de cualificar, decidiuse avaliar o 3º trimestre 

exclusivamente a través de actividades e non de probas. 

 

• Para que iso suceda estas actividades deben mostrar un aproveitamento positivo por parte 

do alumnado e acadar uns requisitos mínimos, segundo os mínimos esixibles establecidos 

na programación didáctica nas diferentes partes: lingua española, galega, inglesa ou 

ciencias sociais (ponderan o 25% cada unha das catro).  

Os criterios de avaliación a ter en conta á hora de valorar as actividades dos alumnos 

durante o confinamento son estes: 

 

 Realiza as actividades encomendadas nos prazos establecidos, as actividades 

entregadas fóra de prazo non se terán en conta, excepto as entregadas antes do 

28/04 (cando inda non había normas claras por parte da consellería para o 

alumnado e os profesores)   

 Presenta axeitadamente as actividades encomendadas, escribindo as respostas a 

man, sen borróns e con boa caligrafía e ortografía. 



 Segue as instrucións para facer as actividades e executa o que se lle pide nos 

enunciados 

 Esfórzase e demostra interese pola materia e por aprobar ou mellorar a nota 

 Evidencia que o traballo realizado durante o confinamento é acorde coas 

capacidades mostradas polo alumno anteriormente, durante o curso presencial 

 

• O alumnado que teña superado positivamente a 1ª e a 2ª avaliación, ten aprobado o 

módulo e non sufrirá penalización algunha inda que non realice as tarefas da 3ª avaliación. 

Sen embargo, os alumnos que realicen as actividades de ampliación poderán mellorar a 

cualificación final do curso, se a súa realización cumpre cos criterios mínimos 

anteriormente explicados.  

 

A nota máxima a subir para os que realicen as actividades de ampliación, son 2 puntos 

sobre a nota media da 1ª e da 2ª avaliación, é dicir, sendo a nota media igual ou superior a 

5, sumaráselle a cualificación obtida tras realizar as actividades da 3ª avaliación seguindo 

este criterio: 

 

 Cualificación de 5 sobre 10 nas actividades da 3ª avaliación: suma 0’5 puntos 

 Cualificación de 6 sobre 10 nas actividades da 3ª avaliación: suma 1punto 

 Cualificación de 7 sobre 10  nas actividades da 3ª avaliación: suma 1’25 puntos 

 Cualificación de 8 sobre 10  nas actividades da 3ª avaliación: suma 1’5 puntos 

 Cualificación de 9 sobre 10 nas actividades da 3ª avaliación: suma 1’75 puntos 

 Cualificación de 10 sobre 10  nas actividades da 3ª avaliación: suma 2 puntos 

 

 

• Considéranse actividades de ampliación para todos os alumnos de FPB1 as seguintes: 

 

Bloque 1: 

A1.- Actividades de Lingua Española (16/3 ao 30/03) 

A2.- Actividades de Lingua Galega (16/3 ao 30/03) 

A3.- Actividades de Lingua Inglesa (16/3 ao 30/03) 

A4.- Actividades de Ciencias Sociais (16/3 ao 30/03) 

 

Bloque 2: 

A5.- Actividades de Lingua Española (30/03 ao 03/04) 

A6.- Actividades de Lingua Galega (30/03 ao 03/04)  

A7.- Actividades de Lingua Inglesa (30/03 ao 03/04) 

A8.- Actividades de Ciencias Sociais (30/03 ao 03/04) 

Bloque 3: 

A9.- Actividades de Lingua Española (21/04 ao 24/04) 

 

 

• Ademais, as seguintes actividades considéranse de ampliación para os alumnos de FPB1 

que teñen a 1ª e a 2ª avaliación aprobadas e, á vez, serían actividades de recuperación 

para os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa ou as dúas por recuperar (Bloque 

4 da 1ª av., e Bloque 5 da 2ª av.): 



Bloque 4: servirá para recuperar a 1ª avaliación do módulo, os suspensos deben facer os 

4 grupos de actividades para recuperalo (A10, A11, A12 e A13): 

 

A10.-  Actividades de Lingua Galega (28/4 ao 02/05) 

A11.- Actividades de Lingua Inglesa (04/05 ao 08/05) 

A12.- Actividades de Ciencias Sociais (11/05 ao 15/05) 

A13.- Actividades de Lingua Española (18/05 ao 22/05) 

 

Bloque 5: servirá para recuperar a 2ª avaliación do módulo, os suspensos deben facer os 

4 grupos de actividades para recuperalo (A14, A15, A16 e A17): 

 

A14.-  Actividades de Lingua Galega (25/5 ao 29/05) 

A15.- Actividades de Lingua Inglesa (01/06 ao 05/06) 

A16.- Actividades de Ciencias Sociais (08/06 ao 12/06) 

A17.- Actividades de Lingua Española (15/06 ao 19/06) 

  

 Cada grupo de actividades (A1, A2, A3, etc.) será puntuado sobre 10, e a nota final 

calcularase facendo a nota media de cada bloque, e despois a nota media entre os bloques.  

Cada grupo de actividades pondera un 25% dentro de cada bloque (hai 4 grupos por 

bloque), excepto nos Bloques 1 e 2, nos cales: 

 A1 e A5 ponderan un 20% 

 A2 e A6 ponderan un 30% 

 A3 e A7 ponderan un 20% 

 A4 e A8 ponderan un 30% 

Cada bloque pondera un 20% no total (hai 5 bloques). 

Os bloques 1, 2 e 3 so servirán para subir nota, en cambio os bloques 4 e 5 servirán para 

recuperar (no caso dos suspensos) e para subir nota (no caso dos aprobados). 

As actividades están sendo enviadas semanalmente por correo electrónico aos 

alumnos, incluso de forma individualizada, segundo a súa situación persoal, informándoos de con 

que apartado se corresponden e para que serven.  

A maiores a titora do grupo informa periodicamente aos pais e ás familias da evolución de 

cada un dos alumnos.  

 

5. Non hai alumnado con materias pendentes de anos anteriores cursando 1º de FP 

Básica. 

 

6. Os alumnos con algunha avaliación suspensa ou as dúas suspensas,  que non realicen 

as actividades de recuperación, ou que tendo realizado ditas actividades, non acaden os 

obxectivos, competencias e contidos definidos como imprescindibles nunha materia, non 

aprobarán o módulo. 

 



7. A decisión de promoción/titulación será unha competencia da Xunta de Avaliación. A 

decisión será colexiada. Os criterios xerais de centro para a promoción/titulación serán definidos 

durante o mes de maio. 

 

8. Estas normas afectan a todo o alumnado de 1º de FP Básica no módulo de 

Comunicación e Sociedade I. 


