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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. SERVIZOS ADMINISTRATIVOS. 

 

1. INTRODUCIÓN 

Desenvolverase nesta programación dentro dos ciclos formativos de formación profesional básica o 

Módulo de Comunicación e Sociedade II, no que se desenvolven competencias do bloque común de 

Comunicación e Ciencias Sociais.  

 

2. COMPETENCIAS E CONTIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

O decreto que regula o primeiro curso FP Básica fai referencia ás seguintes competencias e contidos 

transversais: 

1. As ensinanzas de formación profesional básica incluirán de xeito transversal no conxunto de módulos 

profesionais do ciclo os aspectos relativos ao traballo en equipo, á prevención de riscos laborais, ao 

emprendemento, á actividade empresarial e á orientación laboral dos alumnos e as alumnas, que terán como 

referente para a súa concreción as materias da educación básica e as exixencias do perfil profesional do título e 

as da realidade produtiva. 

2. Ademais, incluiranse aspectos relativos ás competencias e aos coñecementos relacionados co respecto 

polo ambiente e, de acordo coas recomendacións dos organismos internacionais e o establecido na Lei orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, coa promoción da actividade física e a dieta saudable, acorde coa actividade que se 

desenvolva. 

3. Así mesmo, terán un tratamento transversal as competencias relacionadas coa compresión de lectura, 

a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, e a 

educación cívica e constitucional. 

4. O currículo dos títulos profesionais básicos incluirán os elementos necesarios para garantir que as 

persoas que os cursen desenvolvan as competencias vinculadas ao “deseño universal”. 

5. Fomentarase o desenvolvemento dos valores de igualdade efectiva entre homes e mulleres, o 

coñecemento da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual e a prevención da 

violencia de xénero e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, nomeadamente en relación cos dereitos das persoas con 

discapacidade, así como a aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 

político, a paz e o respecto polos dereitos humanos, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto 

e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Tanto no módulo Comunicación e Sociedade I como no módulo II traballaranse estes contidos 

transversais aproveitando os textos, exercicios ou outro material didáctico que se utilicen nas aulas para traballar 

os contidos básicos da materia. 
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3. ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS. 

Este módulo contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a formación 

para que o alumnado sexa capaz de recoñecer as características básicas dos fenómenos relacionados coa 

actividade humana e mellorar as súas habilidades comunicativas. 

A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo, que integra coñecementos básicos relativos a 

ciencias sociais, lingua galega e literatura, lingua castelá e literatura, e lingua inglesa, estará enfocada ao uso de 

ferramentas básicas da análise textual, á elaboración de información estruturada oral e escrita, á localización 

espazo-temporal dos fenómenos sociais e culturais, ao respecto pola diversidade de crenzas e ás pautas de 

relación cotiá en distintas sociedades e grupos humanos, involucrando o alumnado en tarefas significativas que 

lle permitan traballar de xeito autónomo e en equipo. 

Para facilitar a organización dos contidos, este módulo divídese en tres unidades formativas: 

Comunicación en linguas galega e castelá I, Comunicación en lingua inglesa I, e Sociedade I. 

A lingua galega e literatura, e a lingua castelá e literatura abórdanse desde un enfoque comunicativo que 

xustifica o seu tratamento integrado nunha única unidade formativa. En calquera caso, de acordo coa lexislación 

vixente, no proceso de ensino e aprendizaxe débense usar ambas as linguas nas destrezas de comprensión e de 

produción para que o alumnado finalice esta formación sendo competente nas dúas. 

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo 

estarán orientadas a: 

– Concreción dun plan personalizado de formación que teña como obxectivo lograr a integración do 

alumnado nas situacións de aprendizaxe propostas, mediante a aplicación de estratexias motivadoras. 

– Potenciación da autonomía na execución das actividades e na xestión do seu tempo de aprendizaxe, no 

ámbito das competencias e dos contidos do ámbito sociolingüístico. 

– Realización de dinámicas sobre o desenvolvemento de habilidades sociais que favorezan o asentamento 

de hábitos de disciplina e de traballo individual e en equipo. 

– Uso de estratexias, recursos e fontes de información ao seu alcance, fomentando o uso das TIC, que 

contribúan á reflexión sobre a valoración da información necesaria para construír explicacións estruturadas da 

realidade. 

– Uso de métodos globalizadores (proxectos, centros de interese, etc.) que permitan a integración do 

alumnado nas actividades de aprendizaxe, concretado nunha metodoloxía de traballo que os relacione coa 

actualidade. 

– Programación de actividades que se relacionen, sempre que sexa posible, con capacidades que deriven 

do perfil profesional. 
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As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo 

en relación coa aprendizaxe das linguas están relacionadas con: 

– Uso da lingua na interpretación e na elaboración de mensaxes sinxelas orais e escritas, mediante o seu 

uso en distintos tipos de situacións comunicativas e textuais do contorno do alumnado. 

– Uso dun vocabulario adecuado ás situacións do seu contorno, que orientará a concreción dos contidos, 

das actividades e dos exemplos utilizados no módulo. 

– Selección e execución de estratexias didácticas que faciliten a autoaprendizaxe e que incorporen 

o uso da lingua en situacións de comunicación o máis reais posible, utilizando as posibilidades das 

tecnoloxía da información e da comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociais, etc.). 

– Uso das técnicas de comunicación para potenciar o traballo en equipo que permita a integración do 

alumnado nas actividades educativas con garantía de éxito. 

−Apreciación da variedade cultural e de costumes presentes no contorno do alumnado, en relación coas 

necesidades derivadas do uso da lingua con distintos falantes. 

– Desenvolvemento de hábitos de lectura que permitan a satisfacción coa produción literaria mediante o 

uso de textos seleccionados acordes ás súas necesidades e características. 

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo 

en relación coas ciencias sociais están relacionadas con: 

– Integración motivadora de saberes que permitan ao alumnado analizar e valorar a diversidade das 

sociedades humanas. 

– Utilización de recursos e fontes de información ao seu alcance para organizar a información que extraia, 

para favorecer a súa integración no traballo educativo. 

– Recoñecemento da pegada do pasado na vida diaria mediante a apreciación da diversidade dos grupos 

humanos e os seus logros ao longo do tempo. 

– Valoración dos problemas do contorno do alumnado a partir da análise da información dispoñible e da 

formulación de explicacións xustificadas e a reflexión sobre a súa actuación ante estas, en situacións de 

aprendizaxe pautadas. 

– Potenciación das capacidades de observación e criterios para a satisfacción coas expresións artísticas 

mediante a análise pautada de producións artísticas arquetípicas, apreciando os seus valores estéticos e 

temáticos. 

– Recoñecemento da pegada do pasado na vida diaria mediante a apreciación da diversidade dos grupos 

humanos e os seus logros ao longo do tempo. 

– Valoración dos problemas do contorno do alumnado a partir da análise da información dispoñible e da 

formulación de explicacións xustificadas e a reflexión sobre a súa actuación ante estas, en situacións de 

aprendizaxe pautadas. 



 

4 

 

−Potenciación das capacidades de observación e criterios para a satisfacción coas expresións artísticas 

mediante a análise pautada de producións artísticas arquetípicas, apreciando os seus valores estéticos e 

temáticos. 

 

4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

1. A formación profesional básica organízase de acordo co principio de atención á diversidade dos 

alumnos e as alumnas e co seu carácter de oferta obrigatoria. As medidas de atención ádiversidade estarán 

orientadas a responder á diversidade do alumnado e á consecución dos resultados de aprendizaxe vinculados ás 

competencias profesionais do título, e responderá ao dereito a unha educación inclusiva que lles permita 

alcanzar os obxectivos e a titulación correspondente, segundo o establecido na normativa vixente en materia de 

dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social e laboral. 

2. A consellería con competencias en materia de educación promoverá medidas metodolóxicas de 

atención á diversidade que permitan aos centros docentes, no exercicio da súa autonomía, unha organización 

das ensinanzas adecuada ás características dos alumnos e as alumnas, con especial atención no relativo á 

adquisición das competencias lingüísticas contidas nos módulos profesionais de Comunicación e sociedade I e 

II para os alumnos e as alumnas que presenten dificultades na súa expresión oral, sen que as medidas adoptadas 

supoñan unha minoración da avaliación das súas aprendizaxes. 

3. Os centros docentes, respectando os criterios de avaliación dos distintos módulos, adaptarán os tempos 

e os instrumentos. Cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, este alumnado poderá ser 

autorizado para cursar os módulos do ciclo formativo, mantendo a carga semanal prevista con carácter xeral 

para cada curso académico: 

a) Cunha temporalización e distribución por cursos distinta á establecida con carácter xeral. 

b) Excepcionalmente, de xeito fragmentado por cursos cunha ampliación a dous ou a tres anos. 

 

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II 

 

5. UNIDADES FORMATIVAS 

5.1. Unidade formativa 1: Comunicación en linguas galega e castelá II 

5.1.1.Resultados de aprendizaxe (RA) e criterios de avaliación (CA): 

RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e 

en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando os principios da escoita activa, estratexias 

razoadas de composición e as normas lingüísticas correctas en cada caso. 

– CA1.1. Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes de diversas 

fontes. 
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– CA1.2. Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación oral, valorando 

posibles respostas. 

– CA1.3. Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e 

nas exposicións. 

– CA1.4. Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas. 

– CA1.5. Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse 

na composición de mensaxes orais, valorando e eliminando os usos discriminatorios. 

– CA1.6. Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades gramaticais 

propostas e na súa resolución. 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en lingua galega e en lingua castelá, 

no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando á composición autónoma de textos de progresiva complexidade 

estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado. 

– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa 

adecuación para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 

– CA2.2. Utilizáronse diversas técnicas 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, 

recoñecendo posibles usos discriminatorios. 

– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito 

comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas. 

– CA2.5. Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional, recoñecendo 

os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración. 

– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que 

o texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo. 

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

– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que permiten mellorar 

a comunicación escrita. 

– CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o 

público destinatario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas lingüísticas e a finalidade. 

– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais, comprobando 

a precisión e a validez das inferencias realizadas. 

RA3. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a 

actualidade, recoñecendo a intención do autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto histórico, 

sociocultural e literario. 
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– CA3.1. Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período considerado, recoñecendo 

as obras máis representativas. 

– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, 

situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados. 

– CA3.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias. 

– CA3.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os 

elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos. 

– CA3.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua 

castelá, recollendo de forma analítica a información correspondente. 

RA4. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua galega desde comezos do século 

XX ata a actualidade, recoñecendo a intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto histórico, 

sociocultural e literario. 

– CA4.1. Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado, recoñecendo 

as obras máis representativas. 

– CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, 

situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados. 

– CA4.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias. 

– CA4.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os 

elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos. 

– CA4.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua 

galega, recollendo de forma analítica a información correspondente. 

RA5. Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español e as principais 

características das variedades xeográficas da lingua galega e da lingua castelá, así como as distintas etapas, 

desde comezos do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua castelá, valorando a función do 

estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega e rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

  – CA5.1. Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español, valorando a 

diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a todas as linguas o 

mesmo valor e a mesma función comunicativa. 

– CA5.2. Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da riqueza do noso 

patrimonio lingüístico. 

– CA5.3. Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega e da lingua castelá desde comezos do século XX. 

– CA5.4. Valorouse a función do estándar de calquera lingua, así como a necesidade de normalizar a 

lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 
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5.1.2. Contidos básicos. 

BC1. Utilización de estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua castelá. 

• Textos orais. 

• Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais. 

• Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, sucesión e 

coherencia); estrutura. 

• Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas gramaticais 

básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica. 

• Uso de recursos audiovisuais. 

• Técnicas de organización de reunións e de participación nelas. 

BC2. Uso de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua castelá. 

• Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais. 

• Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que condicionan 

o seu uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo e indirecto. 

• Estratexias de lectura con textos académicos. 

• Presentación de textos escritos. 

• Comprensión e produción de textos escritos: conectores textuais (causa, consecuencia, condición e 

hipótese); formas verbais nos textos (perífrases verbais; concordancia e coherencia temporal e modal); sintaxe 

(complementos; frases compostas);estratexias para mellorar o interese da persoa receptora. 

• Léxico específico da familia profesional do título. 

BC3. Interpretación de textos literarios en lingua castelá desde o século XIX. 

• Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria do período estudado. 

• A literatura en lingua castelá nos seus xéneros. 

• Evolución da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade. 

• Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua castelá. 

BC4. Interpretación de textos literarios en lingua galega desde comezos do século XX 

• Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria. 

• A literatura en lingua galega nos seus xéneros. 

• Evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a 

actualidade. 

• Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua galega. 

BC5. Coñecemento da formación da lingua galega e da lingua castelá e das distintas etapas da súa historia 

social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de linguas. 

• A situación sociolingüística das linguas do Estado español. 

• A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega. 
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• Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do 

século XX. 

• Funcións e valor da lingua estándar. 

• Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso. 

• Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da humanidade. 

5.2. Unidade formativa 3: Sociedade II 

5.2.1. Resultados de aprendizaxe (RA) e criterios de avaliación (CA): 

RA1. Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución 

histórica, analizando os trazos básicos da súa organización social, política e económica en distintos momentos, 

e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos. 

– CA1.1. Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes 

ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo. 

– CA1.2. Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante o estudo das 

transformacións económicas producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e os sistemas 

organizativos da actividade produtiva. 

– CA1.3. Categorizáronse as características da organización social contemporánea, en especial a galega e 

a española, analizando a estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a súa evolución durante o período, 

utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas. 

– CA1.4. Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando explicacións 

causais e consecutivas que permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos actuais. 

– CA1.5. Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa evolución, os seus 

principios e as súas institucións significativas, e argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais dos países 

membros da Unión Europea. 

– CA1.6. Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución histórica do Estado 

español e do territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais conflitos e a súa situación 

actual. 

– CA1.7. Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea, en especial a galega e a española, e a 

súa evolución ata os nosos días, construíndo opinións e criterios propios de orde estética. 

– CA1.8. Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e describíronse as 

súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e tecnolóxicos. 

– CA1.9. Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a 

avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso. 

– CA1.10. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 

colaborativo. 
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RA2. Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas nstitucións e as organizacións 

políticas e económicas en que se manifesta, inferindopautas de actuación para acomodar o seu comportamento 

ao cumprimento dos devanditos principios. 

– CA2.1. Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa 

situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá. 

– CA2.2. Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento das principais 

institucións internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais. 

– CA2.3. Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo 

democrático, desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes. 

– CA2.4. Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o contexto histórico 

do seu desenvolvemento. 

– CA2.5. Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do 

contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións apropiadas para 

acomodar a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan. 

– CA2.6. Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo 

colaborativo e contraste de opinións 

5.2.2. Contidos básicos. 

BC1. Valoración das sociedades contemporáneas. 

• Construción dos sistemas democráticos: a Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade liberal e a 

sociedade democrática. 

• Estrutura económica e a súa evolución. Principios de organización económica. Economía globalizada 

actual. A segunda globalización. Terceira globalización: problemas do desenvolvemento. Evolución do sector 

produtivo propio en Galicia e en España. 

• Relacións internacionais. Grandes potencias e conflito colonial. Guerra civil europea. Descolonización e 

guerra fría. Mundo globalizado actual. Principais institucións internacionais. Galicia e España no marco de 

relacións actual. 

• Construción europea. Galicia e España en Europa. 

• Arte contemporánea: ruptura do canon clásico; o cine e o cómic como entretemento de masas. 

• Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo 

colaborativo; presentacións e publicacións web. 

BC2. Valoración das sociedades democráticas. 

• Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais 

actuais. 

• Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización 

do Estado español. O Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia. 
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• Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.

• Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo

colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades deliberativas. Normas de 

funcionamento e actitudes no contraste de opinións. 

6. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación dos alumnos e as alumnas dos ciclos de formación profesional básica terá carácter continuo, 

formativo e integrador, e permitirá orientar as súas aprendizaxes. 

A avaliación estará adaptada ás necesidades e á evolución dos alumnos e as alumnas, nomeadamente para 

as persoas en situación de discapacidade, para as que se incluirán medidas de accesibilidade que garantan unha 

participación non discriminatoria nas probas de avaliación. 

A materia está dividida en dúas partes, posto que vai ser impartida por dous docentes distintos. Polo 

tanto, á hora de avaliar, as porcentaxes da nota quedarán do seguinte xeito: 

• Bloque 1 _ Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais_: 70% da nota

• Bloque 2 _ Inglés_: 30 % da nota

O alumnado ten que sacar un cinco sumando as notas dos dous bloques para poder aprobar este módulo. 

Ademais, cómpre subliñar que se debe acadar unha nota mínima en cada bloque para que poidan sumar os dous: 

• No bloque 1: estas unidades formativas valen 7 puntos e o alumnado debe obter como mínimo 3,5

para sumarlle a nota da unidade formativa seguinte. 

No caso de que non obteñan estas porcentaxes mínimas en cada bloque, a materia estará suspensa. 

6.1. Os instrumentos e procedementos de avaliación en cada un dos bloques son os seguintes: 

BLOQUE 1 _ Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais: 70% da nota 

No inicio do curso a profesora presentará ao alumnado unha proba de “avaliación inicial” que terá como 

base un texto expositivo sobre un tema de actualidade xeral; a partir do mesmo, o alumno deberá contestar a 

varias cuestións de tipo morfosintáctico e relacionadas co contido do texto. 

Esta “avaliación inicial” servirá á profesora para establecer o punto de partida dos alumnos/as ao inicio 

do curso e non terá influencia nas cualificacións. 

Para obter a nota de cada avaliación puntuaremos inicialmente sobre o 100 % e logo ao final calcularemos 

o 70 % que vale este bloque.

As porcentaxes quedan do seguinte xeito: 

• 60 %: Haberá dous exames escritos en cada avaliación que conterán contidos de Lingua

Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais. Cada un puntuarase cunha nota máxima de 10 puntos. 

O alumnado deberá sacar na media dos dous exames unha nota mínima de 4 puntos. 
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• 30 %: Tarefas escritas recollidas: Para avaliar esta porcentaxe, a profesora levará un seguemento destas 

tarefas e a súa puntuación para cada alumno ou alumna. 

• 10%: Traballo diario na aula: A profesora, mediante a observación directa, levará un seguimento do 

traballo diario na aula de cada alumno e alumna. 

Se o alumnado acadou unha media mínima nos exames de catro puntos, calcularáselle o 60 % da nota 

e sumaráselle o 30% das tarefas escritas e o 10% do traballo diario na aula. Finalmente, á nota resultante 

calcularáselle o 70 % que valen as unidades formativas de Lingua Galega e Lingua Castelá e Ciencias Sociais. 

No caso de non ter superada algunha das avaliacións, haberá un exame escrito de recuperación ao comezo 

da avaliación seguinte, no caso de 1ª e 2ª avaliación, ou nos últimos días da mesma, no caso da 3ª avaliación. 

Este exame poderá supoñer, unicamente, o 90% correspondente a exames e traballos escritos. O 10% restante 

resultará do traballo diario. 

Para recuperar a avaliación deste bloque haberá que obter como mínimo 5 puntos. Logo calcularáselle o 

70 % da nota e sumarase coa nota de inglés. 

No caso de que un/unha alumno/a teña suspensas máis de unha avaliación irá con toda a materia 

ao exame final de xuño. Deberá concorrer a este exame o alumnado que perdera o dereito a avaliación continua 

por acumulación de faltas de asistencia. De non aprobar este exame, terá unha convocatoria extraordinaria en 

setembro. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando nun exame será sancionado co suspenso na avaliación. 

No que se refire especificamente ao aspecto lingüístico establécese que cada falta ortográfica, 

morfosintáctica ou léxica descontará 0,10 puntos na cualificación final dos exercicios ou exames. 

 

7. MATERIAIS E RECURSOS 

O material básico de traballo para o alumnado serán as fotocopias entregadas pola profesora ou os 

apuntamentos tomados na clase. 

Outro material: 

-Textos reais escritos e sonoros extraídos dos diferentes medios de comunicación. 

- Cadernos de ortografía, léxico, gramática e expresión escrita de Anaya, Rodeira ou Casals. 

- Dicionarios, enciclopedias,... 

- CD-ROM, DVD... 

- Ordenadores con acceso a Internet. 

 

 

 

 


