
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN I 

-CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios 
de comunicación de actualidade e identificáronse as súas características 
principais.  

• Textos orais. 
 

-CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita 
activa, identificando o sentido global e os contidos específicos dunha 
mensaxe oral.  

• Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais. 
 

-CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita 
activa, identificando o sentido global e os contidos específicos dunha 
mensaxe oral. 

• Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral.  
 

-CA1.4. Analizáronse os usos e os niveis da lingua, así como as normas 
lingüísticas, na comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes 
orais, e revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, 
nomeadamente nas relacións de xénero.  

• Intercambio comunicativo: elementos extralingüísticos da 
comunicación oral; 
usos orais informais e formais da lingua; adecuación ao contexto 
comunicativo. 

 
-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.  

• Tipos de textos. Características de textos de propios da vida cotiá e 
profesional. 

 

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

• Estratexias de lectura: elementos textuais.  
 

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

• Estratexias de lectura: elementos textuais.  
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reformuláronse as conclusións obtidas. 
-CA2.5. Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, 
recoñecendo usos e niveis da lingua e pautas de elaboración.  

• Estratexias básicas no proceso de composición escrita. 
 

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

• Estratexias básicas no proceso de composición escrita. 
 

-CA3.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, 
tendo en conta os temas e os motivos básicos. 

• Pautas para a lectura de fragmentos literarios. 
 

-CA3.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, 
tendo en conta os temas e os motivos básicos. 

• Pautas para a lectura de fragmentos literarios. 
• Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra 

literaria. 

-CA5.3. Analizáronse os fenómenos de contaco de linguas, atendendo a 
situacións de bilingüismo, diglosia, interferencias e conflito lingüístico.  

• Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, 
conflito 
lingüístico e interferencias). 

-CA5.4. Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco 
do plurilingüísimo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

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

-CA5.4. Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco 
do plurilingüísimo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

• Valoración do plurilingüísimo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 

 

-CA5.4. Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco 
do plurilingüísimo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

• Crítica dos prexuízos lingüísticos. 

 
MÓDULO DE SOCIEDADE I 

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

• Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais. 
 

CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao • Sociedades prehistóricas. 
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medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o dominio 
técnico dos metais por parte das principais culturas que o exemplifican. 

 

– 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 sociedades actuais. 

• Sociedades prehistóricas. 
 

– CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de 
información mediante estratexias de composición protocolizadas, 
utilizando tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Sociedades prehistóricas. 
 

– CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co 
desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo. 

• Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais. 
 

– CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, 
recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co espazo 
extraeuropeo e as características máis significativas das sociedades 
medievais en Galicia e en España. 

• Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas 
características); contacto con outras culturas. 

 

– CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais 
e a súa persistencia nas sociedades actuais galega e española, 
identificando os seus elementos principais. 

• Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas 
características); contacto con outras culturas. 

 

– CA2.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de 
información mediante estratexias de composición protocolizadas, 
utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

• Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de 
representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega 
(extensión, trazos, fitos principais e características esenciais da arte grega); 
cultura romana (características esenciais da arte romana); sociedades 
prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular. 

 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os establecidos na programación didáctica. 
Engádense: 
- ProbaS dixitais escritas. 

Instrumentos: 
Os establecidos na programación didáctica. 
Lista de cotexo 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- Faise a media das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación e súmase ata 2 

puntos en función do traballo telemático realizado. 
- O alumnado con algunha avaliación suspensa entregará cadernos de 

traballo cos contidos mínimos pendiente de superar. A calificación final fará 
media entre a nota obtida na avaliación (cando este superada) e a 
calificación do traballo telemático correspondente á/ás avaliación/s 
supensas. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Presentación dun caderno de repaso (50% do total) 
Proba escrita (50% do total) 
- De non ser posible a realización da proba escrita por cuestións 

relacionada coa evolución da pandemia, o caderno de traballo 
escrito valorará un 100% 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os recollidos na programación didáctica de 1º de FPB de Administrativo, 
publicada na páxina web do centro educativo e dos que o alumnado foi 
informado. 

 

Criterios de cualificación: 
 Media entre: 
- a cualificación dos boletíns de tarefas entregados en tempo e forma 
(50%)  
- unha proba escrita (50%) de ser posible presencial e de non ser así será 
entregada ao alumnado pola plataforma empregada (Classroom) nunha 
data e hora fixada e feita e devolta nun determinado tempo a través da 
plataforma que o alumnado xa empregaba antes do confinamento.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Boletíns de tarefas. 
Proba escrita.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividade
s  

Actividades de ampliación: 
- Fichas de traballo sobre arte medieval. 
- Fichas de traballo sobre ortografía. 
- Fichas de traballo relacionadas co Islám 

 
Actividades de reforzo: 
- Fichas de tarefas con contidos propios das aprendizaxes adquiridas 
 
Actividades de recuperación: 
- Fichas de tarefas relacionadas cos contidos pendientes de superar. 

Metodolox
ía 

(alumnado 
con 

conectivida
de e sen 

conectivida
de) 

Alumnado con conectividade:  

- As tarefas se achegan a través das aplicacións Classroom e Aula Virtual. 
- Mantense contacto tamén por enderezo electrónico . 

 
Alumnado sen conectividade:  

- Informase do seguemento das tarefas aos titores do grupo.  
 

Materiais e 
recursos 

Materiais de elaboración propia:  

- Fichas de traballo. 

Recursos audiovisuais:  

https://www.youtube.com/watch?v=jHlxoSD6-
rY&list=PLopzdk0zU2vZu5QvG2_OrmyoVi6idtoUf&index=3&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=1YvKyZ_x9Gw&list=PLopzdk0zU2vZu5QvG2_OrmyoVi6idto
Uf&index=4&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=V-
tq8yR2Oa4&list=PLopzdk0zU2vZu5QvG2_OrmyoVi6idtoUf&index=7&t=733s 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2ONlNsE4xY&list=PLopzdk0zU2vZu5QvG2_OrmyoVi6idto
Uf&index=8&t=16s 

E outras posibles. 

Ferramentas dixitais: 

Espazo Abalar 
Classroom 

       Aula Virtual 
       https://www.canva.com/ 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación vía plataforma dixital de traballo e correo electrónico 
dos novos criterios ao alumnado. 
Comunicación á titora para informar ás familias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 

 


