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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA II 

CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para 

a comprensión global e específica das mensaxes recibidas, sen 

necesidade de entender todos os seus elementos RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 

lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 

presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a temas 

e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público e 

profesional. 

 

CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación esenciais que 

axudan a entender o sentido global e as ideas principais e secundarias da 

mensaxe 

CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o discurso en situacións 

habituais frecuentes e aspectos concretos 

CA1.10 Identificáronse e valoráronse os costumes ou as actividades 

cotiás da comunidade e do lugar de traballo onde se fala a lingua 

estranxeir 

     CA2.1 Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos concretos e 

frecuentes do ámbito persoal, público e profesional 
 

 

 

 

RA2 - Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións 

habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, 

público e profesional, empregando estratexias de comunicación básica 

estratexias de comunicación básica. 

 

 

 

 

CA2.2 Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias 

CA2.3 Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, cotiás da vida 

profesional, pública e persoal, solicitando e proporcionando información 

con certo detalle 

CA2.6 Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un 

repertorio esencial e limitado de expresións, frases, palabras frecuentes e 

marcadores de discurso lineais 
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CA3.1 Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa 

intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido 

global e específico sen necesidade de entender todos os seus elementos 

 

RA3 - Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 

relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e 

profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo 

estratexias sistemáticas de composición. 

 

CA3.2 Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido 

xeral, a información esencial e as partes principais, mesmo cando o texto 

se organiza de distinta maneira 

CA3.4 Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao 

propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa 

complexidade, en situacións habituais e concretas de contido predicible 

CA3.5 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito 

comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as 

oracións 

CA3.7 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información 

que supoña calquera tipo de discriminación 

COMUNICACIÓN EN LINGUAS GALEGA E CASTELÁ II 

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. 

 

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. 

 

CA2.2. 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 
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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.  

 

CA2.9. 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. 

CA3.1. Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no 

período considerado, recoñecendo as obras máis representativas. 

 

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. 

 

CA3.2. 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. 
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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. 

 

 

 

 

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. 

 

CA5.2. Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega    

como símbolo da riqueza do noso patrimonio lingüístico 

 

SOCIEDADE II 

CA1.1 Discrimináronse as consecuencias para a organización das 

sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas 

no tempo e no espazo 

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 

sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

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 

CA1.4 Examinouse a evolución das relacións internacionais 

contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que 

permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos actuais 

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 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo 
diario (rexistrado polo profesorado) e a presentación de exercicios 
escritos.   

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación aplicados son: probas escritas obxectivas, 
táboas de observación e lista de cotexo. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Os alumnos co aprobado na segunda avaliación xa accederon á FCT e polo 
tanto a súa cualificación non varía. 
Os que teñen o módulo suspenso serán valorados da seguinte forma:  
- 40% proba escrita, sexa de forma telemática ou presencial se 

podemos volver ao centro antes de que finalice o curso escolar. 
- 60% presentación de forma regular de tarefas de reforzo repaso e 

recuperación realizadas durante a terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Non hai proba extraordinaria de setembro para o alumnado do segundo 
curso de Formación Profesional Básica. 

Alumnado de 
materia pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente 
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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 e reforzo que serviron para afianzar os aspectos 
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro 
apartado do presente documento. 

 Para o apartado “comunicación en Linguas galega e castelá e 
lingua inglesa II” propóñense as actividades: de comprensión e 
expresión de textos, documentos gráficos, resolución de propostas 
de tipo gramatical... 

Para o apartado “sociedade II” propóñense actividades de 
comprensión e expresión de textos, resolución de propostas de 
cuestións breves e longas, interpretación de documentos gráficos 
(mapas, imaxes...)... 

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 e vídeo conferencia por Skype. 

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. Tales 
materiais inciden na adquisición das competencias básicas.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

Informaremos ó alumno e as familias por correo electrónico que a 
adaptación da programación didáctica do curso 2019-2020 está 
publicada na páxina web do centro. 

Publicidade  
Publicaremos a adaptación da programación didáctica do curso 2019-
2020 na páxina web do centro. 


