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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15005269 IES Urbano Lugrís de A Coruña 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBELE01 Ciclo formativo de Grao Básico          CB Electricidade e electrónica 

 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración  

Código Nome 

MP3011 Comunicación e sociedade I 

UF MP3011_13           Comunicación en linguas galega e castelá I 

 

UF MP3011_23           Comunicación en lingua inglesa I 

 

UF MP3011_33           Sociedade I 

 Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral - ordinario Presencial 1º FPB_ELE 

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

Nome e apelidos 

MARIA DE LOS ÁNGELES CASTRO BLANCO 

 

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 

 

A 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 comuni-
car información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplican-
do os principios da escoita activa,estratexias sinxelas de compo-
sición e as normas lingüísticas básicas  
RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comuni-
car 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. 
RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da 
literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios esté-
ticos para a construción do gusto persoal. 
RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da 
literatura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando 
criterios estéticos para a construción do gusto persoal 

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 especí-
ficos dunha mensaxe oral. 
CA1.3 Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non 
verbal nas argumentacións e nas exposicións. 
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 
CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na compren-
sión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contados. 
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 

posibles usos discriminatorios desde a perspectivade xénero. 
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CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáron-
se e reformuláronse as conclusións obtidas. 
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 comunicación escrita. 
CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos 
tendo en conta o contido, oformato e o público destinatario, utili-
zando un vocabulario adecuado ao contexto. 
CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspec-
tos máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación 
entre o seu contido e as propias experiencias vitais. 
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                  LC  en todos os CA. 

Nº Unidade didáctica 

3 

 

A Literatura 

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 comuni-
car información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplican-
do os principios da escoita activa, 
estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas 
básicas  
RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da 
literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios esté-
ticos para a construción do gusto 
Persoal. 
RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da 
literatura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando 
criterios estéticos para a construción do gusto persoal 

CA1.2 Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha 
escoita activa, identificando o sentido global e os contidos especí-
ficos dunha mensaxe oral. 
CA3.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en 
lingua castelá no período considerado e recoñecéronse as obras 
máis representativas. 
CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos 
literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos. 
CA4.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en 
lingua galega no período considerado e recoñecéronse as obras 
máis representativas 
CA4.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspec-
tos máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación 
entre o seu contido e as propias experiencias vitais. 
CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos 
literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos. 
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                  LC  en todos os CA. 
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Nº Unidade didáctica 

4 

 

I am from A coruña 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

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 frecuente de ámbito persoal, público ou 
profesional. 
RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, 
en situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbi-
tos persoal, público ou profesional,desenvolvendo estratexias 
estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura 
comprensiva. 

CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesio-
nais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, 
frases e palabras de situacións habituais frecuentes e de contido 
altamente predicible segundo o propósito comunicativo do texto. 
CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información 
que supoña calquera tipo de discriminación. 
CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e 
estandarizadas dos países onde se fale a lingua estranxeira. 
CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da 
comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 
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                         LC  en todos os CA. 

Nº Unidade didáctica 

8 

 

Desde a prehistoria ata a idade moderna 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se 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 natu-
rais, analizando os factores e os elementos implicados, e desen-
volvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e 
artístico. 

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 socie-
dades actuáis 
CA1.4 Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, 
en especial no territorio galego e peninsular, identificando e com-
parando as súas principais características. 
CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica 
e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga. 
CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de infor-
mación mediante estratexias de composición protocolizadas, 
utilizando tecnoloxías da información e da comunicación 
CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvol-
vemento do propio esforzo e o traballo colaborativo. 
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SI 

 

 

  SI 

 

 

 

 

 

                         LC  en todos os CA. 

        

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

          Os mínimos esixibles para a realización de aprendizaxe indicada son: 

          A avaliación terá carácter continuo, formativo e integrador e adaptarase, ao longo do curso, ás necesidades e evolución do alumnado. 

          Os criterios de avaliación son os seguintes: 
                  - Probas escritas: Suporán o 50% da nota final. Como mínimo realizarase unha proba escrita por avaliación. 
                  - Traballos creativos presentados, o traballo diario en clase, o interese amosado cara a materia, a actitude, comportamento, asistencia, así como 
                   a participación oral e a actitude colaborativa valorarase coma un 50% da nota final. 
                  -No caso de que nalgunha das materias que compoñen o módulo de Comunicación e Sociedade I, o alumno teña unha cualificación de "0", iso 
                   suporá o suspenso en todo o módulo. 
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Criterios de cualificación 

Cualificación das actividades do 3ª Trimestre. 

Para obter unha cualificación positiva no 3ª  trimestre realizarase a media aritmética da cualificación das dúas primeiras avaliacións. Pero, no caso de que os alumnos 
realizasen as tarefas de reforzo, recuperación e consolidación enviadas dixitalmente por e_mail en tempo e forma, a devandita media aritmética poderá ser incre-
mentada nun 20%. 

         Cualificación final do módulo 

O módulo considerarase superado positivamente cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5. 

En base as instrucións da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de formación profesional, no punto 7.3, de directrices xerais, das 
Instrucións do 27 de abril establécese: a avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 
curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as 
aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e 
cando se beneficie ao alumnado. 

En base a este paragrafo a cualificación final do alumnado será a media aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións. Pero verase incrementada nun 
20% se realizan os traballos de repaso. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Os expostos no apartado 1 deste documento. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Baseado no repaso, reforzo, recuperación e consolidación das materias estudadas nas dúas primeiras avaliacións presenciais. 
 

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

Non hai alumnos nesta circunstancia. 
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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 

Dado que os grupos da FP Básica soen estar formados por alumnos de distintos niveis de competencia, a docente adaptará os exercicios enviados por e_mail para que 
todos os alumnos poidan recuperar neste último trimestre a materia estudada nas dúas avaliacións presenciais (1ª e 2ª) 

 

 


