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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.   

Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación. 

COMUNICACIÓN  

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. 

– 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. 

– CA1.5. 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. 
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– 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. 

 

– 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. 

– CA3.4. 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. 

 

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. 

– CA5.4. 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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SOCIEDADE 

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. 

– CA1.6. 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. 

– CA1.8. 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. 

– CA2.2. 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. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación. 

A 3ª avaliación 

deste curso xa se 

realizou.  

Procedementos: 

Actividades de gramática, probas escritas, resumos, comprensión escrita 

e oral, produción de textos... 

Instrumentos: 

Puntuación das propias tarefas. 

Rúbrica do traballo diario. 

Cualificación 

final 

A 3ª avaliación: 

o alumnado non puido realizar as probas escritas da avaliación que supoñían

o 60% da cualificación. Porén, hai nove actividades avaliadas do traballo

diario e dous traballos entregados e avaliados. Seguindo o peso das activi-

dades, fíxase, polo tanto, un 70% para o traballo diario (as nove actividades) 

e un 30% para os dous traballos entregados.  

Avaliación final de módulo:  

para compensar a falta das probas escritas da 3ª avaliación, farase unha 

compensación tendo en conta as outras dúas avaliacións. A cualificación 

final desta parte do módulo será o resultado de realizar: 

- un 30% á nota da 1ª avaliación  

- un 50% á nota da 2ª avaliación  

- un 20% á nota da 3ª avaliación. 

Tras isto, terase que realizar o 70% desa cualificación e sumalo ao bloque 

de Inglés.  

Proba 

extraordinaria 

de xuño 

Proba escrita (50%) e a cualificación da parte de tarefas entregadas en 

tempo e forma (50%) a través da plataforma que o alumnado xa 

empregaba antes do confinamento (Classroom). Realizar despois o 70% 
e sumalo ao bloque de Inglés.

Alumnado de 

materia 

pendente 

(Non hai) 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades de repaso e recuperación do

módulo.

Actividades 

 Actividades de repaso do visto durante o curso:  

buscarán a revisión, a resolución de dúbidas e consecuente 

afianzamento das aprendizaxes traballadas ata o 12 de marzo e 

constarán de cuestionarios, actividades de lectura e comprensión 

lectora, actividades de produción e expresión escrita, de creación… 

Actividades de recuperación:  

Estas actividades de repaso expostas anteriormente servirán tamén 

como parte da recuperación do módulo.  

Alén diso, o alumnado terá que realizar unha proba escrita, de ser 

posible presencial, e de non ser así será entregada ao alumnado pola 

plataforma empregada nunha data e hora fixada e feita e devolta nun 

determinado tempo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía buscará a participación activa do alumnado a través 

das canles que xa viñan empregando.  

En caso de detectárense casos de alumnado non conectado, se porá en 

coñecemento do titor para que se lle faga chegar ao xefe de estudos e 

poidan tomar as medidas oportunas.  

Materiais e recursos 
Os apuntamentos postos a disposición do alumnado durante o curso, 

cuestionarios, textos, tarefas en procesadores de textos, vídeos... 

4. Información e publicidade

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A docente informará ao alumnado das variacións na programación e 

sistema de avaliación, así como das actividades programadas 

mediante a plataforma de uso (Classroom) que xa coñecían antes da 

situación de alarma.  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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