
Programación didáctica curso: FP básica I 

Materia: Comunicación e sociedade I 

 

Introdución e contextualización 

1. Introdución  

No sistema educativo, a formación profesional ten por finalidade preparar ao alumnado para a 
actividade nun campo profesional, contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha 
cidadanía democrática, ademais de permitir a súa progresión no sistema educativo e no sistema de 
formación profesional para o emprego.  

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia plena da 
Comunidade Autónoma de Galicia a regulación e a administración do ensino en toda a súa extensión, 
nos seus niveis e graos, nas súas modalidades e especialidades, sen prexuízo do disposto no artigo 
27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o punto primeiro do seu artigo 81, a 
desenvolvan.  

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ordena un 
sistema integral de formación profesional, cualificacións e acreditación que poida responder con 
eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades 
formativas.  

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, na súa alínea terceira 
do artigo único, introduce a alínea 10 no artigo 3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
e crea os ciclos de formación profesional básica. Así mesmo, na alínea trinta e tres e seguintes da Lei 
orgánica 8/2013, modifícase a Lei orgánica 2/2006, incluíndo os ciclos formativos dentro da formación 
profesional do sistema educativo, como medida para facilitar a permanencia dos alumnos e as 
alumnas no sistema educativo e ofrecerlles maiores posibilidades para o seu desenvolvemento 
persoal e profesional. Estes ciclos inclúen, ademais, módulos relacionados cos bloques comúns de 
ciencias aplicadas e comunicación e ciencias sociais que permitirán ao alumnado alcanzar y 
desenvolver as competencias da aprendizaxe para proseguir estudos de ensinanza secundaria 
postobrigatoria.  

Na disposición derradeira quinta (calendario de implantación) da Lei orgánica 8/2013, na alínea 4, 
establécese que os ciclos de formación profesional básica substituirán progresivamente os programas 
de cualificación profesional inicial. O primeiro curso dos ciclos de formación profesional básica 
implantarase no curso escolar 2014/15, no que se suprimirá a oferta de primeiro curso dos programas 
de cualificación profesional inicial. 

Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo 

A competencia xeral do título profesional básico en Servizos Administrativos consiste en realizar 
tarefas administrativas e de xestión básicas, con autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal, 
operando coa calidade indicada, cumprindo as normas ambientais, de seguridade e de hixiene no 
traballo, e comunicándose de xeito oral e escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha 
lingua estranxeira. 

Este módulo contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a 
formación para que as alumnas e os alumnos sexan capaces de recoñecer as características básicas 
dos fenómenos relacionados coa actividade humana, e mellorar as súas habilidades comunicativas. 
Este módulo, que integra coñecementos básicos relativos as ciencias sociais, lingua castelá e 
literatura, estará enfocada ó uso de ferramentas básicas de análisise textual, a elaboración de 
información estructurada tanto oral como escrita, a localización espacio-temporal dos fenómenos 
sociais e culturais, e o respeto a diversidade de crenzas e as pautas de relación cotidiá en distintas 
sociedades e grupos humáns, involucrando ós estudiantes en tareas significativas que lles permitan 
traballar de manera autónoma e en equipo, xa que a organización da actividade produtiva das 
empresas e do traballo requirecompetencias non só de carácter técnico, senón aquelas outras que 
estean relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de decisións, así como 
co desenvolvemento de tarefas e a vocación de atención ao público, configurándose o perfil das 
persoas profesionais da xestión administrativa en todos os niveis como dunha grande polivalencia. 

As vías de demanda de emprego no sector apuntan ao incremento continuado do sector servizos. 



Estas persoas exercen a súa actividade por conta allea en centros, oficinas, 

despachos e departamentos administrativos ou comerciais de calquera tipo de empresa ou entidade 
de carácter privado ou público, en todos os sectores produtivos. As ocupacións e os postos de traballo 
máis salientables son os seguintes: 

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de servizos xerais. 

- Auxiliar de arquivo. 

- Ordenanza. 

- Auxiliar de información. 

- Telefonista en servizos centrais de información. 

- Clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia. 

- Gravador/ora-verificador/ora de datos. 

- Auxiliar de dixitalización. 

- Operador/ora documental. 

- Auxiliar de venda. 

 

Competencias para a aprendizaxe permanente 

Este módulo contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a 
formación necesaria para que o alumnado poida mellorar e incrementar as súas posibilidades de 
desenvolvemento persoais, sociais e profesionais. Para isto empregarase o método científico, 
mediante a análise dos principais fenómenos relacionados coas actividades humanas no mundo 
contemporáneo e o desenvolvemento de estratexias comunicativas suficientes nas linguas galega e 
castelá:  

a) Obter e ser quen de comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos 
contextos do seu entorno persoal, social ou profesional mediante recursos ao seu alcance e os 
propios das tecnoloxías da información e da comunicación.  

b) Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico,  

apreciando o seu uso e desfrute como fonte de enriquecemento persoal e social.  

c) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en distintos contextos sociais ou profesionais e por 
distintos medios, canles e soportes ao seu alcance, utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais 
e escritos propios das linguas galega e castelá.  

d) Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica e xeográfica á súa disposición. 

 

Obxectivos 

Obxectivos xerais da FPB.  

A formación profesional no sistema educativo contribuirá a que o alumnado acade uns resultados de 
aprendizaxe que lle permitan:  

a) Desenvolver as competencias propias de cada título de formación profesional.  

b) Comprender a organización e as características do sector produtivo correspondente, así como os 
mecanismos de inserción profesional.  

c) Coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais.  

d) Aprender de xeito autónomo e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e 
na resolución pacífica dos mesmos en todos os ámbitos da vida (persoal, familiar, social e laboral), 



con especial atención á prevención da violencia de xénero.  

e) Fomentar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, así como de persoas con 
discapacidade, para acceder a unha formación que permita todo tipo de opcións profesionais.  

f) Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados do  

traballo.  

g) Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuros aprendizaxes e adaptacións á  

evolución dos procesos produtivos e ao cambio social. 

h) Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas empresariais.  

i) Preparar ao alumnado para a súa progresión no sistema educativo.  

j) Coñecer e previr os riscos medioambientais.  

Os ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, ademais, a que o alumnado adquira ou 
complete as competencias da aprendizaxe permanente. 

Obxectivos xerais do módulo  

a) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando cun sentido crítico as  

tecnoloxías da información e da comunicación para obter e comunicar información no entorno  

persoal, social ou profesional.  

b) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando técnicas de 
análise básico dos seus elementos para actuar con respecto e sensibilidade ante a diversidade 
cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas.  

c) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas e alcanzar o nivel de precisión, 
claridade e fluidez requeridas, utilizando os coñecementos sobre as linguas galega e castelá, para  

comunicarse no seu entorno social, na súa vida cotiá e na actividade laboral.  

d) Recoñecer causas e trazos propios de fenómenos e acontecementos contemporáneos, evolución 
histórica e distribución xeográfica para explicar as características propias das sociedades  
contemporáneas.  

e) Desenvolver valores e hábitos de comportamento baseados en principios democráticos, 
aplicándoos nas súas relacións sociais habituais e na resolución pacífica dos conflitos. 

 

 
 
 



Unidades didácticas 

 

COMUNICACIÓN EN LINGUAS CASTELÁ E GALEGA I 

 

UD 1. ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA GALEGA E EN LINGUA CASTELÁ. 

Actividade 1. Tipos de texto: características dos textos propios da vida cotiá e profesional. O TEXTO NARRATIVO  (4 sesións) 

Actividade 2. Tipos de texto: características dos textos propios da vida cotiá e profesional. O TEXTO DESCRIPTIVO E DIALOGADO (2 sesións) 

Actividade 3. Tipos de texto: características dos textos propios da vida cotiá e profesional. O TEXTO EXPOSITIVO. (2 sesións) 

Actividade  4. Tipos de texto: características dos textos propios da vida cotiá e profesional. O TEXTO ARGUMENTATIVO (3 sesións) 

Actividade  5. Tipos de texto: características dos textos propios da vida cotiá e profesional. OS TEXTOS XORNALÍSTICOS (4 sesións) 

Actividade 6. Pautas para a utilización de dicionarios diversos (1 sesión) 

Actividade 7. Estratexias básicas no proceso de composición escrita.  O CURRICULUM (2 sesión) 

Actividade 8. Estratexias básicas no proceso de composición escrita.  A CARTA DE PRESENTACIÓN (2 sesión) 

Actividade 9. Estratexias básicas no proceso de composición escrita.  A INSTANCIA (2 sesión) 

 

Total de sesións: 22 

 

UD. 2. GRAMÁTICA. 

Actividade 1. Os conectores textuais. (4 sesións) 

Actividade 2. Os verbos e as perífrasis verbais (3 sesión) 

Actividade 3. Enunciados e oracións. A oración simple. Sintaxe: as principais funcións sintácticas (10 sesións) 

Total de sesións: 17+1 avaliación 

 

UD. 3. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA CASTELÁ ANTERIORES AO SÉCULO XIX 

Actividade 1. Pautas para a lectura de textos literarios. Os xéneros e os principais recursos literarios ( válido para a lectura de textos en calquera das linguas) (3 
sesións) 



Actividade 2. Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua castelá a partir da Idade Media e ata o século XVIII (3 sesións) 

Actividade 3. Narrativa: tema e estilos recorrentes segundo a época literaria. (4 sesións) 

Actividade 4. Poesía: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. Interpretación. (5 sesións) 

Actividade 5. Teatro: temas e estilos segundo a época literaria (6 sesións) 

Total de sesións: 21 + 1 avaliación 

 

UD 4. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA GALEGA ANTERIORES Ó SÉCULO XX 

Actividade 1. Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua galega desde a Idade Media e ata o século XIX (3 sesións) 

Actividade 2. A literatura medieval (5 sesións) 

Actividade 3. A literatura dos Séculos Escuros (3 sesións) 

Actividade 4.  A literatura do século XIX: etapas e obras máis significativas (5 sesións) 

Total de sesións: 16 + 1 avaliación 

 

UD.5. SOCIOLINGÜÍSTICA. 

Actividade 1.A formación da lingua galega e da lingua castelá (2 sesión) 

Actividade 2. Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX (2 sesións) 

Actividade 3. Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico e interferencias) (1 sesión) 

Actividade 4. Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso (2 sesións) 

Actividade 5. Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade (1 sesión) 

Actividade 6. Crítica dos prexuízos lingüísticos ( 1 sesión) 



Total de sesións: 9+ 1 avaliación 

 

UD6. UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA GALEGA E EN LINGUA CASTELÁ 

Actividade 1. Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais (3 sesión) 

Actividade 2. Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral (2 sesión) 

Actividade 3. Intercambio comunicativo: elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais informais e formais da lingua; adecuación ao contexto 

comunicativa (3 sesións) 

Actividade 4. Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral. Organización da frase: estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá ( 

2 sesión) 

Actividade 5. Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios 

audiovisuais e TIC) (6 sesións) 

Total sesións: 16 sesións 

 

SOCIEDADE I 

UD7. VALORACIÓN DAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS E ANTIGAS E A SÚA RELACIÓN CO MEDIO NATURAL. 

Actividade 1. Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais. 



Actividade 2. Sociedades prehistóricas. 

Actividade 3. Nacementos 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. 

Actividade 4. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc); ferramentas sinxelas 

de localización cronolóxica; vocabulario seleccionado e específico. 

UD8. VALORACIÓN DA CREACIÓN DO ESPAZO EUROPEO NA IDADE MEDIA E NA IDADE MODERNA 

Actividade 1. Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas. 

Actividade 2. Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta 

en España; evolución do sector produtivo durante o período. 

Actividade 3. Colonización de América. 

Actividade 4. Galicia na época medieval e moderna. 

Actividade 5. Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos). 

Actividade 6. Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas. 

Actividade 7. Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou 

similares, etc); vocabulario específico. 

 

 



 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES  
 
A distribución de contidos do currículo  farase por trimestres, pero o seu desenvolvemento estará supeditado as características do alumnado. Intentaranse alternar 
os contidos do bloque de comunicación cos de sociedade, principalmente para que ó alumnado lle resulten máis amenas as horas de clase. 
 
 

 



Metodoloxía 

a) De forma xeral, a estratexia de aprendizaxe para a ensinanza deste módulo, que integra as 
materias de Ciencias Sociais, Lingua e Literatura Galega e Castelá, se enfoca a:  

► A adquisición de ferramentas de análise espazo-temporal.  

► O tratamento de textos orais e escritos.  

► A elaboración de mensaxes estruturadas.  

► O respecto cara a outras sociedades.  

► Involucrar ao alumnado en tarefas significativas que lles permita traballar de maneira autónoma e 
colaborativa para construír a súa propia aprendizaxe e obter resultados reais xerados por eles 
mesmos.  

► A formación do módulo relaciónase con moitos dos obxectivos xerais do ciclo formativo e das  

competencias profesionais, persoais e sociais do título. 

b) As liñas de actuación no proceso de ensinanza-aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos 
do módulo estarán orientadas a:  

►A concreción dun plan personalizado de formación que teña como obxectivo a implicación activa do 
alumnado no seu proceso formativo, onde a práctica e a funcionalidade das aprendizaxes configuren 
un continuo que facilite a realización das actividades por parte do alumnado.  

► A potenciación da autonomía e da iniciativa persoal para utilizar as estratexias adecuadas no 
ámbito sociolingüístico.  

► A realización de dinámicas sobre o desenvolvemento de habilidades sociais que favorezan o 
asentamento de hábitos de disciplina e de traballo tanto individual como colaborativo.  

► O uso de estratexias, recursos e fontes de información ao seu alcance que contribúan a reflexión  
sobre a valoración da información necesaria para construír explicacións razoadas da realidade que  os 
rodea.  

► A garantía do acceso á información para todos os alumnos, fomentando o uso das TIC.  

► A utilización de métodos globalizadores que permitan a integración de competencias e contidos, 
concretada nunha metodoloxía de traballo que os relacione coa actualidade para permitir a adaptación 
dos alumnos á realidade persoal, social e profesional.  

► A programación de actividades que se relacionen, sempre que sexa posible, con capacidades 
derivadas do perfil profesional e a súa adaptación aos requirimentos profesionais do seu entorno.  

c) As liñas de actuación no proceso de ensinanza-aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos 
do  módulo en relación coas Ciencias Sociais están relacionadas con:  

► A integración de saberes que permita o estudo dun fenómeno relacionado coas Ciencias Sociais  
desde unha perspectiva multidisciplinar que axude a valorar a diversidade das sociedades humanas.  

► A utilización de estratexias e destrezas de actuación, recursos e fontes de información ao seu 
alcance para achegarse ao método científico e organizar a información extraída para favorecer a súa 
integración no traballo educativo.  

► O recoñecemento da pegada do pasado na vida diaria mediante a apreciación dos cambios e 
transformacións sufridas polos grupos humanos ao longo do tempo. 

► A valoración dos problemas da sociedade actual a partir da análise da información dispoñible e a  
concreción de hipóteses propias e razoadas de explicación dos fenómenos observados en situación  
de aprendizaxe.  

► A potenciación das capacidades de apreciación e de creación, de educar o gusto polas artes, 
mediante o desenvolvemento de contidos e actividades que se relacionen con obras e expresións  

artísticas seleccionadas.  

d) As liñas de actuación no proceso de ensinanza-aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos 



do módulo en relación coa Lingua e Literatura Galega e Castelá están relacionadas con:  

►A utilización da lingua na interpretación e elaboración de mensaxes orais e escritos, mediante o seu 
emprego en distintos tipos de situacións comunicativas e textuais.  

► A utilización dun vocabulario adecuado ás situacións da vida persoal, social e profesional que 
deberá vehicular a concreción dos contidos, actividades e exemplos utilizados no módulo. 

► A selección e execución de estratexias didácticas que faciliten a autoaprendizaxe e que incorporen 
o uso da lingua en situacións de comunicación o máis reais posibles, utilizando as posibilidades das 
TIC (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociais, entre outras)  

► A utilización das técnicas de comunicación para potenciar o traballo colaborativo de xeito que 
permita desenvolver o concepto de intelixencia colectiva e a súa relación co ámbito profesional.  

► A creación de hábitos de lectura e criterios estéticos propios que lles permitan gozar da produción 
literaria.  

e) Consideramos que, de forma xeral, o proceso de ensinanza-aprendizaxe realizarase mediante as  
seguintes actividades, que aplicaremos en cada tema:  

● Actividades de coñecementos e ideas previas: realízanse para coñecer as ideas, opinións, 
coñecementos e experiencias previas dos alumnos sobre os contidos a desenvolver.  

● Actividades de introdución e motivación: para espertar o interese do alumnado polos contidos que 
vai aprender.  

● Actividades de desenvolvemento: aquelas coas que traballaremos os novos contidos.  

● Actividades de reforzo e ampliación: as primeiras destinadas aos alumnos que puideran presentar 
algunhas dificultades na adquisición das novas aprendizaxes; as segundas permitirán  continuar 
ampliando coñecementos aos alumnos que alcanzaran satisfactoriamente os contidos xa traballados. 

● Actividades de consolidación ou competenciais: permiten contrastar as novas ideas coas previas, 
facilitan a relación entre os distintos contidos aprendidos e permiten aplicar as aprendizaxes a 
situacións máis complexas, preferentemente relacionadas coa vida real.  

● Actividades de avaliación: permiten coñecer dunha maneira obxectiva o grao de adquisición de 
capacidades e competencias do alumnado. 

 

Tratamento do fomento da lectura 

O obxectivo último da área é enriquecer a linguaxe oral e escrita na súa dobre vertente de expresión e 
comprensión de modo que os alumnos/as progresen nas catro destrezas básicas e instrumentais da 
lingua: escoitar, falar, ler e escribir. Isto será o fin primordial, pero tamén se levará a cabo unha 
reflexión explicita e sistemática acerca das características da linguaxe. 

Incluirase unha iniciación á literatura promovendo o coñecemento e o aprecio do feito literario. 

Traballarase  fundamentalmente coas manifestacións da linguaxe, é dicir, con textos, facendo ó 
alumno protagonista activo do proceso de comunicación lingüística na súa dobre direción: receptiva e 
productiva. 

Traballarase a lectura oral e comprensiva mediante: 

- Lectura oral de textos cos seus correspondentes exercicios de comprensión. 

- Lectura e preparación dos libros pedidos cada trimestre 

- Prelectura do libro proposto: búsqueda de información sobre autor, temas.. 

- Promocionar tanto a biblioteca do centro como a da aula, mediante traballos de recompilación de 
libros, ficha sobre eles, valoración da súa lectura... 

Na nosa tarefa de crear lectores, apostamos por ofrecer ós nosos alumnos unha serie de  
posibilidades que favorecerán os seus hábitos de lectura: 

1º Lectura en voz alta dos diferentes tipos de textos que se traballan ó longo do curso. 

2º Na medida do posible, sempre dependendo do tempo previsto para cada sesión se dedican uns 



minutos a mellorar as competencias lingüísticas do alumno, xa sexan textos do libro, fotocopias, ou 
ben textos creados polos propios alumnos. 

 

Materiais e recursos didácticos a utilizar 

 
- Antoloxías de textos, periódicos, revistas 

- Dicionarios  

- Apuntes e textos elaborados polo profesor 

- Mapas 

- Internet: busca e selección da información.  Apuntamentos e actividades compartidos, 
empregando a ferramenta Drive. 

- Libros de lectura xuvenil. 

 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

Os mínimos esixibles para a comunicación en lenguas galega e castelá (I) e sociedade (I) 
serán os criterios de avaliación que aparezan en cada unha das unidades didácticas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE COMUNICACIÓN EN LINGUAS CASTELÁ E GALEGA (I) 

• RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral 
en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, 
estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas básicas. 
– CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de 
comunicación de actualidade e identificáronse as súas características principais. 
– CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, 
identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral. 
– CA1.3. Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas 
argumentacións e nas exposicións. 
– CA1.4. Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na 
comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e 
elimináronse os usos discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero. 
– CA1.5. Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución. 
 
• RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información 
escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de 
textos breves seleccionados, estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese 
e clasificación,de xeito estruturado e progresivo. 
– 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. 
– CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas 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, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades 
de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de 
xénero. 



– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e 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. 
– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de 
textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 
– CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título. 
– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que 
permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das 
necesidades de aprendizaxe para 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 adecuado ao 
contexto. 
– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas 
gramaticais e comprobouse a validez das inferencias realizadas. 
 
• RA3. Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá 
anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto 
persoal. 
– CA3.1. Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no 
período considerado e recoñecéronse as obras máis representativas. 
– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra 
literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos 
protocolizados de recollida de información. 
– CA3.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos 
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias 
experiencias vitais. 
– CA3.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en 
conta os temas e os motivos básicos. 
– CA3.5. Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en 
lingua castelá a partir de textos literarios. 
 
• RA4. Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua 
galega anteriores ao século XX, xerando criterios estéticos para a construción do 
gusto persoal. 
– CA4.1. Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua galega no 
período considerado e recoñecéronse as obras máis representativas. 
– CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra 
literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos 
protocolizados de recollida de información. 
– CA4.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos 
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias 
experiencias vitais. 
– CA4.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en 
conta os temas e os motivos básicos. 
– CA4.5. Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en 
lingua galega a partir de textos literarios. 
 
• RA5. Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas 
da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de linguas, 
sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco do 
plurilingüismo. 
– CA5.1. Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua 
castelá. 



– CA5.2. Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX. 
– CA5.3. Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións 
de bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico. 
– CA5.4. Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do 
plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE SOCIEDADE II 

• RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así 
como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os elementos 
implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e 
artístico. 
– CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais 
características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no 
contorno máis próximo. 
– CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao 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. 
– CA1.4. Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no 
territorio galego e peninsular, identificando e comparando as súas principais 
características. 
– CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras 
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos. 
– CA1.6. Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, 
analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no 
territorio galego e peninsular. 
– CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios 
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga. 
– CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante 
estratexias de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da 
comunicación. 
– CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio 
esforzo e o traballo colaborativo. 
 
• RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións 
industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais, así 
como súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato. 
– CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo 
evolución do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as 
características máis significativas das sociedades medievais en Galicia e en España. 
– CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa 
persistencia nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus 
elementos principais. 
– CA2.3. Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios coloniais en 
América nas culturas autóctonas e nas europeas. 
 – CA2.4. Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade 
Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en 
Galicia e en España. 
– CA2.5. Valoráronse os indicadores demográficos básicos das transformacións na po- 
boación europea, española e galega durante o período analizado. 



– CA2.6. Describíronse as principais características da análise das obras pictóricas a 
través do estudo de exemplos arquetípicos das escolas e dos estilos que se suceden 
en Europa, en España e en Galicia desde o Renacemento ata a irrupción das 
vangardas históricas. 
– CA2.7. Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do perfil 
do título, analizando as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos 
seus sistemas organizativos e tecnolóxicos. 
– CA2.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante es- 
tratexias de composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 
– CA2.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio 
esforzo e o traballo en equipo. 
 

 

OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EMPREGADOS SERÁN OS 
SEGUINTES: 

- Observación como se realiza a busca e obtención de información en fontes diversas. 

- Elaboración escrita da información obtida. 

- Tratamento informático dos textos. 

- Interpretación de gráficos e elaboración destes a partir de datos. 

- Exposición de opinións e xuizos propios. 

- Elaboración de resumos e esquemas 

- Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas, civilizacións e acontecementos 
históricos. 

- Interés pola boa presentación dos textos escritos con respeto as normas ortográficas e 
gramaticais. 

- Probas escritas 

O SISTEMA DE CUALIFICACIÓN SERÁ O SEGUINTE: 

Para as cualificacións das avaliacións teranse en conta outros aspectos, ademais das 
cualificacións dos exames e actitudes do alumnado. As porcentaxes se distribuirán da seguinte 
maneira: 

En relación ao módulo de Comunicación e Sociedade I: 

O 70% da nota (7 puntos de 10) corresponde ás unidades formativas de Comunicación en 
Sociedade I e Linguas Galega e Castelá I. 

O 30% da nota (3 puntos de 10) corresponde á unidade formativa de Lingua estranxeira 
(inglés). 

Dentro das unidades formativas de Comunicación en Sociedade I, a distribución das 
porcentaxes será a seguinte: 

50%: 5 puntuación máxima para valorar as probas escritas ou orais (unha ou dúas por 
avaliación). No caso de establecer lecturas obrigatorias, incluiranse nas probas algunha 
pregunta relativa a elas. 

40%: 4 puntuación máxima para valorar o traballo realizado na casa e na aula 

10%: 1 puntuación máxima para valorar o comportamento, a asistencia e a puntualidade. 
Poderá ser unha puntuación positiva ou negativa. 

A nota mínima nas probas escritas para sumala a do trabajo será de 3 puntos. 

 

 



Indicadores para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

A través da web farase o seguemento diario da programación Mensualmente, a través das 
reunións de departamento, controlarase o seu desenvolvemento. Ó final de curso elaborarase 
unha memoria final onde constarán as posibles recomendacións ou cambios respeto ó curso 
seguinte.  

Teranse en conta os criterios que o Departamento determinou para realizar o seguimento da 
Programación, tanto en relación cos alumnos (tipo de controis de avaluación da aprendizaxe de 
conceptos e procedementos, frecuencia de realización dos mesmos, sistemas de recuperación 
e reforzo, etc.) como en relación co traballo do Departamento (axustes na programación, 
adaptación de contidos, análise de resultados, resolución de problemas, reclamacións...). 

En canto a avaliación da práctica o docente avalía tanto as aprendizaxes do alumnado como os 
procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, a través dos resultados de 
aprendizaxe e concretar o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada 
asignatura. Esto permite ó docente, á súa vez, avaliar os resultados das estratexias e medidas 
educativas  que adoptou ó longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado 
alcance os obxectivos establecidos en cada resultado de aprendizaxe.  

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente 
será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias 
educativas adoptadas ó longo do curso as necesidades específicas do alumnado. Tamén 
permitirá valorar: 

- Si se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades 

- Si existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións diseñadas para 
conseguilo. 

- Si se están conseguindo outras cousas distintas as planificadas intencionalmente. 

- Si se está progresando na liña definida no obxectivo. 

- Si os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensinanza e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo de alumnado 
celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os 
procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas. 
Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que 
permitan solventar as dificultades, en colaboración coas familias y mediante recursos de apoio 
educativo. Terase en conta : 

- A programación e preparación de clases (axustar actividades, búsqueda de recursos, 
motivación) 

- A correcta organización e control na aula, manter a orde 

- A exposición docente de forma clara 

- Un bo clima na aula, tendo presente a relación profesor-alumno, incentivar o interés e a 
participación 

- Atención a diversidade 

 



Actividades de seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes 

O final de cada tema realizaranse as actividades de reforzo e apoio, e así mesmo de 
autoavaliación de maneira que o alumno sexa consciente dos seus progresos e deficiencias. 

O profesor seleccionará e aportará textos ou exercicios con esta finalidade. 

Unha vez realizada a avaliación realizarase unha recuperación da mesma, dita proba será 
similar a realizada na avaliación valorada nun 100%, o profesor proporcionará ó alumnado 
unha guía na que se especifiquen os contidos mínimos e os procedementos. A nota da 
recuperación sustitúe a nota da avaliación de cara a avaliación final que será a media 
aritmética das tres avaliacións. 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Farase un exame de todo el curso, no cal se avaliarán os mínimos exixibles, mencionados 
nesta programación, que son os criterios de avaliación que aparecen nas diferentes unidades 
didácticas. 

 

 
 
 
 
 
Procedementos que permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 
determinadas materias (só bacharelato) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

 

 

 

Avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas a adoptar 

Realizarase a avaliación inicial, de tipo diagnóstico, que permita coñecer o punto de partida de 
cada alumno e do grupo en conxunto, establecer os axustes metodolóxicos necesarios e 
abordar o tratamento da diversidade. Esta avaliación se levará a cabo durante as primeiras 
semanas coa observación do traballo do alumnado, prestando especial atención o seu nivel de 
coñecementos e valorando aspectos como: a expresión oral, a lectura, a comprensión de 
textos escritos, a expresión escrita, a caligrafía, o dominio da gramática, o nivel de léxico e 
aspectos literarios. 

 

 

Medidas de atención á diversidade 

Tratarase de atender as necesidades educativas de tódolos alumnos, primarase o aspecto 
procedimental considerando que é máis motivador, posto que en xeral manifestan negatividade 
ante a educación ou amosan serias dificultades nas técnicas de estudio. 

- Valoraranse os progresos parciais nas distintas partes:contidos, procedementos e actitudes 

- Intentarase co alumno logre coñecerse a sí mesmo 

- Fomentarase o compañerismo, o traballo en equipo, a cooperación. 

- Valorarase o esfuerzo persoal 



Dado que os alumnos no aprenden todos igual, nin a un mesmo ritmo, realizaranse actividades 
variadas como: 

-Actividades de motivación 

-Actividades  de aproximación  a nova información a  través da lectura, imaxes, debates, xogos 

-Actividades de síntese e revisión: guións, fichas, resumes, cuadros 

-Actividades de exercitación dun modelo ou técnica: encuestas, currículums, cartas, instancias 

-Actividades de autoavaluación. 

 

 

Elementos transversais 

Partimos do coñecemento de que os temas transversais deben impregnar a actividade docente 
e estar presentes na aula de forma permanente, xa que se refiren a problemas e 
preocupacións fundamentais da sociedade. 

Ainda que os temas transversais están continuamente presentes no traballo coa área, o seu 
tratamiento se presenta en especial de dous modos: 

-A través da selección de textos e o traballo con eles, de maneira que ofrezan situacións que 
reflicten actitudes, valores e modos de pensar. 

-Guiando exposicións, debates orais..., lectura da prensa, aproveitando calquer outro elemento 
que permita reproducir na aula os temas, as vivencias e os valores do mundo exterior. 

-Fomento da lectura, potenciar o gusto pola lectura buscando temas que capten a atención do 
alumnado, cooperar co plan lector, visitar a biblioteca e coñecer a súa estructuración¿ 

-Utilizar as TIC con intencionalidade educativa: comunicación audiovisual basándonos en tres 
obxetivos: familiarizarse co entorno informático, a análise de mensaxes e contidos dos mass-
media, uso de novas ferramentas e realidades tecnolóxicas 

-Todo esto nos levará a educar para unha educación cívica e constitucional con valores como: 
a convivencia, a saúde, a paz, o consumidor, educación no sexista... 

 

Actividades complementarias e extraescolares 

Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que 
contribúen de maneira importante o desenvolvemento integral da personalidade do alumno e 
constitúen un campo específico para a iniciativa e la capacidade de organización do Centro.  

As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións 
complementarias que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da 
personalidade do alumno, para cuxo fin é imprescindible que traspasen o ámbito puramente 
académico extendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio no que o Centro Educativo 
se atope inserto e incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etcétera, 
polo que non deben enfocarse como actividades imprescindibles para a consecución dos 
obxetivos específicos asignados a determinadas materias, sinon como un complemento da 
acción instructiva e formativa destas. 

Os obxetivos a conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares 
son: 

- Favorecer o desenvolvemento persoal dos alumnos e o seu acceso ó patrimonio cultural, sin 
discriminación algunha por razóns de sexo, raza, capacidade u orixe social.  

- Adaptarse as peculiaridades e intereses individuales dos alumnos.  

- Responder as esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada.  

- Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razóns de sexo, sin incurrir no 



favoritismo, pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos.  

- Preparar a inserción na vida activa, para o desenvolvemento das responsabilidades sociais e 
profesionais propias da existencia adulta. 

 As actividades extraescolares que o Departamento programou para este curso son as 
seguintes: 

- Concurso de poesía de Nadal 

- Colaboración coa biblioteca en actividades para Halloween, paz, día da muller traballadora... 

- Concurso de cómic 

- Asistencia a representacións teatrais 

- Posible colaboración co Instituto Cervantes 

 

Procedementos para a avaliación da propia programación 

Farase un seguimento da programación e do seu desenvolvemento a través da reunión 
mensual do Departamento e da elaboración da memoria final de curso onde constarán as 
posibles recomendacións ou cambios respeto ó curso seguinte. 

Teranse en conta os criterios co Departamento determinou para realizar o seguimento da 
Programación, tanto en relación cos alumnos (tipo de controis de avaluación da aprendizaxe de 
conceptos e procedementos, frecuencia de realización dos mesmos, sistemas de recuperación 
e reforzo, etc.) como en relación co traballo do Departamento (axustes na programación, 
adaptación de contidos, análise de resultados, resolución de problemas, reclamacións...). 

 

 

 

 


