
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 

CURSO: 1º CFGM DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
MÓDULO: INGLÉS 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.  

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global 

da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes.  

 

CA5.3 Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.  

CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.  

CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. .  

CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá. 

CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada.  

CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas.  

CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de 

comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.  

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos.  

 

CA2.6 Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da competencia propia. 

CA2.6 Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos.  

CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os 

seus elementos.  

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe. 

CA1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe.  

CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas.  

CA2.7 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc.  

CA3.11 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario.  

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais.  

 

CA3.2 Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.  

CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

CA3.4 Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión.  

CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 



 
 
 

 

   

 

CA4.6 Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos.  

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade.  

 

CA4.3 Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional.  

CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais.  

CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore.  

CA3.10 Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo..  

CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión.  

CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios.  

CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira.  

A5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación, e describe as relacións características do 
país da lingua estranxeira.  

 

CA3.3 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 

CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.  

CA5.5 Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira. 

CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos.  

CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto.  

 



 
 

   
   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo 
diario (rexistrado polo profesorado), a presentación de traballos escritos e 
audiovisuais, fichas de prácticas... 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación aplicados son: probas escritas obxectivas, 
táboas de observación, listas de cotexo ou control, elaboración de 
traballos multimedia, traballo sobre documentos gráficos e textuais... 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Alumnos con pérdida de avaliación continua.  
Se a situación sanitaria o permite, realización de exames teóricos e 
prácticos presenciais no centro educativo na última semana do mes de 
maio.  
Se non se pode realizar de forma presencial, farase telematicamente a 
traves de videoconferencia (na medida do posible), nas mesmas datas e 
horas.  
A nota será a obtida nestes exames. A non presentación na data e hora 
acordada do exame suporá unha nota de cero na mesma. 

• Alumnos/as coas dúas avaliacións aprobadas. A obtención da 
cualificación final será o resultado da 2ª avaliación. 
Tras este cálculo poderase incrementar a media nun 20% máximo, 
sempre e cando a participación nas tarefas/actividades de seguimento, 
recuperación, reforzo e ampliación (realizadas de forma telemática 
durante a 3ª avaliación), fose regular e con unha consecución de 
resultados positivos nun 80%. 

• Alumnos/as coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa. 
A nota final será o resultado da media das notas obtidas en cada parte 
da primeira e segunda avaliación: 

- Conservarase a nota das partes (da 1ª ou 2ª avaliacións) aprobadas, 
coa nota orixinal. 

- O alumno/a deberá recuperar as partes suspensas (de unha ou das 
dúas avaliacións) mediante a realización de tarefas de seguimento, 
recuperación e reforzo que presentará de forma telemática. 

- Tras o devandito cálculo a nota final poderase incrementar nun 20% 
máximo, sempre e cando o alumno/a presente de forma telemática 
as tarefas de ampliación e consolidación dos contidos esenciais da 
materia. 

• Se a situación sanitaria o permite, realizaranse probas extraordinarias 
escritas presenciais no centro educativo para aqueles alumnos que non 
conseguiron recuperar as partes suspensas por medios telemáticos. 



 
 
 

   

 

 

 No 1o Curso da CFGM non hai alumnado con materia pendente.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
 No 1o Curso do CFGM non hai proba de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 



 
 
 

   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Durante o 3º trimestre realizáronse actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación que serviron para afianzar os 
aspectos considerados esenciais e que xa foron indicados no 
primeiro apartado do presente documento. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• O profesorado aplica unha metodoloxía activa baseada na 
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso 
formativo proporcionando actividades que lle permiten adquirir as 
aprendizaxes competencias imprescindibles. 

• O contacto realízase a través dos seguintes medios: correo 
electrónico, plataforma EdModo... 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos utilizados nas actividades do 3º trimestre son, 
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráficos e 
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos 
distintos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnado: os profesores informarán ao alumnado a 
través do Correo Electrónico e a Plataforma EdModo. 
Contacto coas familias: os profesores/as informarán ás familias a 
través do Correo Electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


