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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 inter-
pretar e comunicar información oral en lingua ga-
lega e en lingua castelá, aplicando os principios 
da escoita activa, estratexias sinxelas de compo-
sición e as normas lingüísticas básicas. 

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

SI SI TO.3 – Aplicouse á linguaxe xes-
tual. 

 RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para inter-
pretar e comunicar información escrita en lingua 
galega e en lingua castelá, aplicando á composi-
ción autónoma de textos breves seleccionados, 
estratexias de lectura comprensiva e de análise, 
síntese e clasificación, de xeito estruturado e pro-
gresivo. 

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

SI SI PE.1 – Utilizáronse sobre distin-
tas modalidades textuales. 

 RA3 - Realiza a lectura de textos literarios repre-
sentativos da literatura castelá anteriores ao sécu-
lo XIX, xerando criterios estéticos para a constru-
ción do gusto persoal. 

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

SI SI PE.2 - Utilizáronse sobre textos 
literarios. 
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 RA4 - Realiza a lectura de textos literarios repre-
sentativos da literatura en lingua galega anterio-
res ao século XX, xerando criterios estéticos para 
a construción do gusto persoal. 

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

SI SI PE.3 - Reflexionouse sobre tex-
tos literarios 

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

SI SI PE.4 – Aplicouse sobre textos de 
la vida cotiá 

   CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na 
elaboración de textos escritos que permiten a va-
loración das aprendizaxes desenvolvidas e a re-
formulación das necesidades de aprendizaxe para 
mellorar a comunicación escrita. 

SI SI OU.1 - Desenvolvéronse sobre 
textos literarios 

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

SI SI OU.2 - Diseñáronse fichas de 
lectura. 

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

SI SI OU.3 - Reflexiounose sobre tex-
tos literarios. 

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

SI SI PE.5 - Aplicouse sobre textos 
literarios. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Os niveis de estudo da lingua 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para inter-
pretar e comunicar información oral en lingua ga-
lega e en lingua castelá, aplicando os principios 
da escoita activa, estratexias sinxelas de compo-
sición e as normas lingüísticas básicas. 

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

SI SI OU.1 - Analizáronse textos rela-
cionados cos medios de comuni-

cación 

 RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para inter-
pretar e comunicar información escrita en lingua 
galega e en lingua castelá, aplicando á composi-
ción autónoma de textos breves seleccionados, 
estratexias de lectura comprensiva e de análise, 
síntese e clasificación, de xeito estruturado e pro-
gresivo 

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

SI SI PE.1 - Utilizouse sobre textos 
específicos 

 RA3 - Realiza a lectura de textos literarios repre-
sentativos da literatura castelá anteriores ao sécu-
lo XIX, xerando criterios estéticos para a constru-
ción do gusto persoal. 

 CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramati-
cais e ortográficas na redacción de textos, de xei-
to que o texto final resulte claro e preciso. 

SI SI OU.2 - Aplicáronse a todo tipo de 
textos 

 RA4 - Realiza a lectura de textos literarios repre-
sentativos da literatura en lingua galega anterio-
res ao século XX, xerando criterios estéticos para 
a construción do gusto persoal. 

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

SI SI PE.3 - Planificáronse plantillas de 
recollida de datos sobre textos da 

vida cotiá. 

   CA2.10 Resolvéronse actividades de compren-
sión e análise das estruturas gramaticais e com-
probouse a validez das inferencias realizadas. 

SI SI TO.2 - Empleáronse sobre activi-
dades e gramática. 
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   CA2.10 Resolvéronse actividades de compren-
sión e análise das estruturas gramaticais e com-
probouse a validez das inferencias realizadas. 

SI SI TO.2 - Empleáronse sobre activi-
dades e gramática. 

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

SI SI OU.4 - Sobre textos literarios. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 I am from 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 comu-
nicar información oral en lingua inglesa, elaboran-
do presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, 
público ou profesional. 

 CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita acti-
va para a comprensión precisa das mensaxes re-
cibidas. 

SI SI TO.1 - Páxinas web 

 RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa 
utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situa-
cións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunica-
ción básicas. 

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

SI SI OU.1 - Podcast 
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 RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en 
lingua inglesa, en situacións de comunicacións 
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, desenvolvendo estratexias es-
truturadas de composición, e aplica estratexias de 
lectura comprensiva. 

 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. 

SI SI PE.1 - Audios radiofónicos. 

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

SI SI TO.2 - Textos da vida cotiá. 

   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 pa-
labras de situacións habituais frecuentes e de 
contido altamente predicible segundo o propósito 
comunicativo do texto. 

SI SI PE.2 - Traballos individualizados 
e en grupo. 

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

SI SI TO.3 - Artículos de periódico. 

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

SI SI OU.2 - Textos da vida cotiá. 

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

SI SI LC.1 - Cuestionario sobre docu-
mental. 
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   CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un 
guión ben estruturado, utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oracións e conversas 
breves e básicas, sobre situacións habituais fre-
cuentes e de contido altamente predicible. 

SI SI TO.4 - Traballo individual e gru-
pal. 

   CA2.2 Mantívose a interacción utilizando estrate-
xias de comunicación sinxelas para amosar o in-
terese e a comprensión. 

SI SI LC.2 - Modelos protocolorizadas 
de gramática comunicativa. 

   CA2.3 Utilizáronse estratexias básicas de com-
pensación para suplir carencias na lingua estran-
xeira, como a observación da persoa interlocutora 
e a procura da súa axuda para facilitar a bidire-
cionalidade da comunicación. 

SI SI TO.5 - Sobre textos orais. 

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

SI SI TO.6 - Lectura dramatizada. 

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

SI SI PE.3 - Cuestionario. 

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

SI SI PE.4 - Completar plantillas 

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

SI SI PE.5 - Plantillas protocolarizadas. 

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

SI SI TO.7 - Textos del ámbito laboral. 
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   CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación 
dos textos escritos, respectando as normas gra-
maticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo 
sinxelas pautas de revisión. 

SI SI LC.3 - Plantillas word 

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

SI SI OU.3 - Dicionarios electrónicos. 

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

SI SI TO.8 - Documentales BBC 

 

Nº Unidade didáctica 

5 What do you study at your Vocational Module? 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comu-
nicar información oral en lingua inglesa, elaboran-
do presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, 
público ou profesional. 

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

SI SI TO.1 - Sobre audios específicos. 

 RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa 
utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situa-
cións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunica-
ción básicas. 

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

SI SI TO.2 - Sobre monólogos e diálo-
gos. 
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 RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en 
lingua inglesa, en situacións de comunicacións 
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, desenvolvendo estratexias es-
truturadas de composición, e aplica estratexias de 
lectura comprensiva. 

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

SI SI OU.1 - Sobre textos periodísticos. 

   CA2.3 Utilizáronse estratexias básicas de com-
pensación para suplir carencias na lingua estran-
xeira, como a observación da persoa interlocutora 
e a procura da súa axuda para facilitar a bidire-
cionalidade da comunicación 

SI SI LC.1 - Sobre textos dialogados. 

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

SI SI PE.1 - Sobre textos escritos. 

   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 
condicións acústicas sexan boas e a mensaxe 
non estea distorsionada 

SI SI TO.3 - Sobre entrevistas e expo-
sicións orais. 

   CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais bási-
cas e un repertorio limitado de expresións, frases, 
palabras e marcadores de discurso lineais, en si-
tuacións habituais frecuentes, de contido moi pre-
dicible 

SI SI PE.2 - Sobre actividades de gra-
mática. 

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

SI SI PE.3 - Sobre plantillas protocola-
rizadas. 
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   CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación 
dos textos escritos, respectando as normas gra-
maticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo 
sinxelas pautas de revisión 

SI SI PE.4 - Traballos individuais e 
grupais. 

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

SI SI TO.4 - Sobre páxinas web 

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

SI SI TO.5 - Sobre textos de revistas. 

 

Nº Unidade didáctica 

7 As paisaxes naturais. Clima e climograma. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se 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, analizando os 
factores e os elementos implicados, e desenvol-
vendo actitudes e valores de aprecio do patrimo-
nio natural e artístico. 

 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes 
gráficas as principais características dunha paisa-
xe natural, e recoñecéronse esas características 
no contorno máis próximo 

SI SI PE.1 - Gráficas e imáxenes. 

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

 CA1.2 Explicáronse a localización, o despraza-
mento e a adaptación ao medio dos grupos hu-
manos do período da hominización, ata o dominio 
técnico dos metais por parte das principais cultu-
ras que o exemplifican 

SI SI TO.1 - Esquemas 
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   CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras socie-
dades humanas na paisaxe natural, analizando as 
características das cidades antigas e a súa evolu-
ción na actualidade no territorio galego e peninsu-
lar 

SI SI LC.1 - Textos relacionados coa 
historia das primeiras socieda-

des. 

   CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de 
recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnoloxí-
as da información e da comunicación 

SI SI TO.2 - Esquemas e documenta-
ción. 

   CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e o traba-
llo colaborativo 

SI SI TO.3 - Traballos individualizados 
e en grupo. 

   CA2.5 Valoráronse os indicadores demográficos 
básicos das transformacións na poboación euro-
pea, española e galega durante o período anali-
zado 

SI SI TO.4 - Gráficas de poboación 

   CA2.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de 
recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando as tecno-
loxías da información e da comunicación 

SI SI TO.5 - Resúmenes, esquemas e 
documentación. 

   CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e o traba-
llo en equipo 

SI SI OU.1 - Traballos individualizados 
e en grupo 
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Nº Unidade didáctica 

8 Desde a Prehistoria ata Idade Moderna. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se 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, analizando os 
factores e os elementos implicados, e desenvol-
vendo actitudes e valores de aprecio do patrimo-
nio natural e artístico. 

 CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos 
artísticos máis significativos do período S 10 

 prehistórico coa organización social e co corpo de 
crenzas, e valoráronse as súas diferenzas 

 coas sociedades actuais 

SI SI OU.1 - Páxinas web. 

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

 CA1.4 Valorouse a persistencia destas socieda-
des nas actuais, en especial no territorio S 5 

 galego e peninsular, identificando e comparando 
as súas principais característic 

SI SI TO.1 - Textos históricos. 

   CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na 
Península Ibérica e nos territorios S 10 

 extrapeninsulares españois das sociedades pre-
históricas e da Idade Antiga 

SI SI PE.1 - Textos críticos. 

   CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de 
recollida de información mediante estratexias S 
10 

 de composición protocolizadas, utilizando tecno-
loxías da información e da comunicación 

SI SI LC.1 - Mapas conceptuais. 

   CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e S 10 

 o traballo colaborativo 

  TO.2 - Traballos individuais e 
colectivos. 
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   CA2.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de 
recollida de información mediante estratexias S 
10 

 de composición protocolizadas, utilizando as tec-
noloxías da información e da comunicación 

  OU.4 - Plantillas word. 

   CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e S 10 

 o traballo en equipo 

  TO.3 - Traballos individuais e 
grupais. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

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

 

Os criterios de avaliación son os seguintes : 

 

- A nota final do módulo calcularase tendo en conta a nota final da 1ª avaliación (50%) e a nota final da 2ª avaliación (50%). 

 

- Os alumnos e alumnas que teñan superadas a 1ª e 2ª avaliacións, poderán mellorar a súa nota final do módulo en ata un máximo de 2 puntos, que 

dependerá da súa actitude e traballo durante o terceiro trimestre. 

 

- O alumnado que teña unha ou dúas avaliacións suspensas poderá recuperar a avaliación  suspensa cunha cualificación única de 5, sempre e cando 

teña entregadas as tarefas de recuperación solicitadas telematicamente e acaden unha puntuación igual ou superior a 5 en cada unha das materias 

suspensas. 

 

- Non entregar en prazo as tarefas de recuperación solicitadas telemáticamente suporá unha cualificación de “0” na tarefa, e a nota do módulo seguirá 

sendo a calificación que o alumno acadou nas anteriores avaliacións. 

 

- 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 na avaliación correspondente de todo o módulo. 
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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 A comunicación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

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

Proba escrita 

     CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo 
a idea principal, as secundarias e o propósito comunicati-
vo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obti-
das. 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

2 Os niveis de estudo da lingua 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

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

Proba escrita 

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

Proba escrita 

     CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e aná-
lise das estruturas gramaticais e comprobouse a validez 
das inferencias realizadas. 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

4 I am from Coruña 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA1.5 Realizáronse presentacións orais breves de textos 
descritivos, narrativos e instrutivos dos ámbitos persoal, 
público ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, apli-
cando a estrutura de cada tipo de texto e utilizando, de 
ser o caso, medios informáticos. 

Proba oral 
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X X  RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando 
unha linguaxe sinxela e clara en situacións habituais fre-
cuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando 
estratexias de comunicación básicas. 

 CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adap-
tadas a contextos diferentes (formal, non formal e situa-
cións profesionais), 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. 

Proba escrita 

X X  RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua 
inglesa, en situacións de comunicacións habituais e fre-
cuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, 

 desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, 
e aplica estratexias de lectura comprensiva. 

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

Proba oral 

     CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión 
ben estruturado, utilizando un repertorio memorizado de 
modelos de oracións e conversas breves e básicas, so-
bre situacións habituais frecuentes e de contido altamen-
te predicible. 

Proba oral 

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

Proba escrita 

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

Proba escrita 

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

Proba escrita /  Proba oral 

 

Nº Unidade didáctica 

5 What do you study at your Vocational Module? 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

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

Proba oral 

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

 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. 

Proba escrita / Proba oral 

X X  RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua 
inglesa, en situacións de comunicacións habituais e fre-
cuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, de-
senvolvendo estratexias estruturadas de composición, e 
aplica estratexias de lectura comprensiva. 

 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 condicións acústicas sexan boas 
e a mensaxe non estea distorsionada. 

Proba oral 

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

Proba escrita 

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

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

7 As paisaxes naturais. Clima e climograma. 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehis-
tóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións co-
as paisaxes naturais, analizando os factores e os ele-
mentos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores 
de aprecio do patrimonio natural e artístico. 

 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráfi-
cas as principais características dunha paisaxe natural, e 
recoñecéronse esas características no contorno máis 
próximo. 

Proba escrita 

X   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 sociedade 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. 

Proba escrita 

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

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Desde a Prehistoria ata Idade Moderna. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehis-
tóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións co-
as paisaxes naturais, analizando os factores e os ele-
mentos implicados, e desenvolvendo actitudes 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 comparando as súas principais caracterís-
ticas. 

Proba escrita 
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 X  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 sociedade actual e no 
contorno inmediato. 

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

Proba escrita 

     CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de 
información mediante estratexias de composición proto-
colizadas, utilizando tecnoloxías da información e da co-
municación. 

Proba escrita 

     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 tecnolóxicos. 

Proba escrita 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

O programa de recuperación das materias pendentes de todos os niveis estará baseado nos mínimos esixibles de cada un deles. O profesor solicitará 

telematicamente a todos os alumnos e alumnas que suspenderan algunha materia do módulo, a realización dunha serie de tarefas de recuperación so-

bre as diferentes materias que compoñen o o módulo, que serán propostas escalonadamente durante o mes de maio. Os instrumentos de avaliación 

das tarefas de recuperación serán probas escritas e orais. 

 

Os contidos que sexan obxecto de tratamento continuado e progresivo (comprensión lectora ou oral,expresión escrita e oral, morfosintaxe, competencia 

ortográfica... etc.) consideraranse recuperados cando, realizadas as tarefas propostas , o alumno ou alumna demostre ter acadada a competencia ne-

cesaria segundo as esixencias curriculares do nivel. 

 

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

 

Dadas as circustancias excepcionais nas que nos atopamos, a este alumnado propoñeráselle, coma ó resto do alumnado, a realización dunha serie de 

tarefas de recuperación correspondentes ás diferentes materias que compoñen o módulo, e que serán propostas escalonadamente durante o mes de 

maio.  

 

Os alumnos que non superasen os obxectivos con estas tarefas, teñen dereito a unha proba escrita na convocatoria extraordinaria de setembro, que 

estará baseada nos mínimos esixibles de cada un das materias que compoñen o módulo. 
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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 

Co obxectivo de atender a todo o alumnado que o precise, levaranse a cabo as seguintes medidas: 

- Os  alumnos e alumnas serán atendidos individualmente por vía telemática en horario flexible para a resolución de dúbidas  

- Os contidos a traballar adaptaranse ás súas necesidades individuais. 

- As tarefas propoñeranse tendo en conta os medios dos que dispón o alumnado de maneira individual. 

- A profesora fará un seguimento diario do alumnado, co obxectivo de localizar á maior brevidade as dificultades que podan ir aparecendo durante o 

transcurso do terceiro trimestre. 

 

 


