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 CONTIDOS ACTUAIS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS. BLOQUE LINGUA ESTRANXEIRA 

Descrición do contido Criterios de avaliación 

Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como 
instrumento de mellora. 
  Estratexias básicas para a planificación, a execución, o control e a 
reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos orais, 
escritos e multimodais. 
  Funcións comunicativas básicas dos ámbitos profesional e persoal 
adecuadas ao contexto comunicativo: saudar, despedirse e presentarse; 
describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar 
obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información; dar 
instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou 
suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e as emocións 
básicas; narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e 
expresar sucesos futuros; expresar a opinión e a posibilidade, etc. 
  Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, na 
produción e na coprodución de textos orais, escritos e multimodais, breves 
e sinxelos, dos ámbitos tanto profesional de especialización como persoal. 
  Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas 
unidades, tales como expresión da entidade e as súas propiedades, 
cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o tempo e as 
relacións temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a 
exclamación, e relacións lóxicas básicas. 
  Léxico, frases e expresións de uso común da familia profesional na que se 
insire o ciclo formativo e doutros ámbitos persoais do ámbito profesional. 

CA3.1 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura, selección e organización de información, avaliando de 
forma guiada a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do 
obxectivo perseguido e evitando os riscos de manipulación e 
desinformación 
CA3.2 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e 
seleccionando de xeito guiado a información máis adecuada, 
adoptando un punto de vista crítico e respectuoso cos principios 
de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas 
CA3.3 - Interpretouse de forma guiada o sentido global e a 
información específica e explícita de textos orais, escritos e 
multimodais breves e sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns, 
propios do seu ámbito profesional de especialización ou de 
relevancia persoal, expresados de forma clara e no rexistro 
estándar da lingua estranxeira, a través de diversos soportes 
CA3.4 - Producíronse en lingua estranxeira textos orais, escritos e 
multimodais breves, sinxelos, estruturados, comprensibles e 
adecuados á situación comunicativa, seguindo pautas e modelos 
establecidos e facendo uso de ferramentas e recursos analóxicos 
e dixitais 
CA3.5 - Participouse en situacións interactivas e accións guiadas 
síncronas e asíncronas, breves e sinxelas, en lingua estranxeira, 

 PRESENTACIÓN MATERIA  
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  Padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados 
e intencións comunicativas xerais asociadas a eses padróns. 
  Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas 
asociados aos formatos, aos padróns e aos elementos gráficos. 
  Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, a produción 
e a coprodución oral, escrita e multimodal, e plataformas virtuais de 
interacción e colaboración para a aprendizaxe e a comunicación, tanto no 
ámbito profesional de especialización como no persoal. 
  Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade 
comunicativa básica e concreta de forma comprensible, malia as limitacións 
derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais 
linguas do repertorio lingüístico propio. 
  Estratexias básicas para identificar, recuperar e utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxe, padróns sonoros, etc.), a partir da 
comparación das linguas e das variedades que conforman o repertorio 
lingüístico persoal. 
  Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos ás situacións 
propias do seu ámbito profesional de especialización e á vida cotiá. 
  Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística e 
cultural. 

sobre temas cotiáns próximos ao seu ámbito profesional ou de 
relevancia persoal, amosando empatía e respecto pola cortesía 
lingüística e a etiqueta dixital, así como polas diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e motivacións das 
persoas interlocutoras 
CA3.6 - Utilizáronse de forma guiada e en contornas persoais e 
profesionais da propia especialidade próximas á súa experiencia, 
estratexias adecuadas para iniciar, manter e terminar a 
comunicación, tomar e ceder a palabra, solicitar e formular 
aclaracións e explicacións en lingua estranxeira 
CA3.7 - Mellorouse a capacidade de se comunicar en lingua 
estranxeira utilizando os coñecementos e as estratexias do 
repertorio lingüístico e cultural propio, con apoio doutras persoas 
participantes e de soportes analóxicos e dixitais 
CA3.8 - Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural 
como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese por 
compartir elementos culturais e lingüísticos que fomenten o 
respecto, a sustentabilidade e a democracia. 

 
 CONTIDOS ACTUAIS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS. BLOQUE  DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

Alfabetización mediática e informacional. Procura e selección da 
información con criterios de fiabilidade, calidade e pertinencia; análise, 
valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios. 
Fontes de información: criterios de procura e selección de información 
fiable, pertinente e de calidade. Aspectos básicos da propiedade intelectual. 
Comunicación e difusión da información de maneira creativa e respectuosa 
coa propiedade intelectual. Estratexias de procura e selección de 
información. Análise dos riscos e das consecuencias da manipulación e da 

  CA1.6 - Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento 
dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e 
constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que 
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de 
discriminación, especialmente a que se dá por motivos 
socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de 
pertenza a minorías etnoculturais  



M
D

8
5

A
U

L0
2

   
   

D
at

a:
 0

1
-0

9
-2

0
1

8
   

R
ev

.1
  

 

3 de 19 

desinformación. Estratexias de organización da información: a escrita como 
mecanismo para organizar o pensamento (notas, esquemas, mapas 
conceptuais, resumos?). Achegamento ao correcto emprego do sistema de 
citación e ao uso das referencias bibliográficas nas creacións propias 
Utilización responsable das tecnoloxías da información. Dispositivos, 
aplicacións informáticas e plataformas dixitais de procura de 
información.   Comunicación. Estratexias de produción, comprensión e 
análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos. 
Contexto: compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da 
situación e carácter público ou privado; distancia social entre as persoas 
interlocutoras; propósitos comunicativos e interpretación de intencións; 
canle de comunicación e elementos non verbais da comunicación. 
Comprensión e creación de secuencias textuais básicas (narrativas, 
descritivas, dialogadas, expositivas e argumentativas). Emprego correcto das 
propiedades textuais: coherencia, cohesión e adecuación. Xéneros 
discursivos propios do ámbito persoal: a conversa, con especial atención aos 
actos de fala que ameazan a imaxe da persoa interlocutora (a discrepancia, 
a queixa, a orde e a reprobación). Xéneros discursivos propios do ámbito 
social. Redes sociais e medios de comunicación. Etiqueta dixital e riscos da 
desinformación, a manipulación e a vulneración da privacidade. Análise da 
imaxe e dos elementos paratextuais dos textos icónico-verbais e 
multimodais. Interacción oral e escrita de carácter informal e formal. 
Cooperación conversacional e cortesía lingüística. Escoita activa, 
asertividade e resolución dialogada dos conflitos. Comunicación emocional. 
Autoconfianza: posta en valor de puntos fortes. O erro na comunicación 
como oportunidade de mellora. Comprensión oral: sentido global do texto e 
relación entre as súas partes; selección e retención da información 
relevante. A intención do emisor. Detección de usos discriminatorios da 
linguaxe verbal e non verbal. Valoración da forma e do contido do texto. Os 

CA1.7 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura, selección e organización de información, avaliando a súa 
fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo 
perseguido e evitando os riscos de manipulación e 
desinformación  
CA1.8 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e 
seleccionando a información máis adecuada, adoptando un 
punto de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas  
CA1.9 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz 
recursos verbais e non verbais  
A2.1 - Localizouse e organizouse información obtida a partir de 
diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en 
función do obxectivo e das necesidades propostas  
CA2.2 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e 
seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto 
de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas  
CA2.3 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura e de selección de información, evitando os riscos de 
manipulación e de desinformación  
CA2.4 - Comprendeuse e interpretouse o sentido global, a 
estrutura, a información máis relevante en función das 
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prexuízos lingüísticos. Produción oral formal: planificación e procura de 
información, textualización e revisión. Adecuación á audiencia e ao tempo 
de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da 
oralidade formal. A deliberación oral argumentada. Comprensión de lectura: 
sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do 
emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica. 
Valoración da forma e do contido do texto. Produción escrita: planificación, 
redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e 
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do 
pensamento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuais, resumos, etc. 
Identificación y emprego de recursos lingüísticos para amosar a implicación 
do emisor nos textos: formas de deíxe (persoal, temporal e espacial) e 
procedementos de modalización. Uso coherente das formas verbais nos 
textos. Os tempos de pretérito na narración. Correlación temporal no 
discurso relatado. Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical 
dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores 
ortográficos en soporte analóxico ou dixital. Emprego correcto dos signos de 
puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co 
significado.   Educación literaria. Lectura guiada de fragmentos de obras 
relevantes do patrimonio literario español desde a Idade Media ata o século 
XVIII inscritas nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de 
fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario galego desde a Idade 
Media ata o século XIX inscritas nun itinerario temático ou de xénero. 
Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario 
universal desde a Idade Media ata o século XVIII inscritas nun itinerario 
temático ou de xénero. Expresión, a través de modelos, da experiencia de 
lectura e de diferentes formas de apropiación e recreación dos textos lidos. 
Relación e comparación dos textos lidos en lingua castelá con outros textos 
orais, escritos ou multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas 
novas formas de ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. 
Relación e comparación dos textos lidos en lingua galega con outros textos 
orais, escritos ou multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas 
novas formas de ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. Lectura 

necesidades comunicativas e a intención do emisor en textos 
orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos, avaliando a 
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada  
CA2.5 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
axeitado, en diferentes soportes e utilizando de maneira eficaz 
recursos verbais e non verbais  
CA2.6 - Planificouse a redacción de textos escritos e multimodais 
atendendo á situación comunicativa, ao destinatario, ao 
propósito e á canle; redactáronse e revisáronse borradores, e 
presentouse un texto final coherente, cohesionado e co rexistro 
axeitado, con precisión léxica e corrección ortográfica e 
gramatical  
CA2.7 - Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións 
orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais 
formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e 
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística  
CA2.8 - Léronse de xeito autónomo textos seleccionados en 
función dos propios gustos, dos intereses e das necesidades, 
deixando constancia do progreso do propio itinerario de lectura 
e cultural, e explicáronse os criterios de selección das lecturas  
CA2.9 - Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións 
interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, 
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e 
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos 
profesional e persoal  
CA2.10 - Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e 
cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando 
interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que 
fomenten o respecto, a sustentabilidade e a democracia  
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expresiva, dramatización e recitación dos textos escritos en lingua castelá 
atendendo aos procesos de comprensión, apropiación e oralización 
implicados. Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos escritos 
en lingua galega atendendo aos procesos de comprensión, apropiación e 
oralización implicados. Estratexias para interpretar obras e fragmentos 
literarios, atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos 
textos. Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo 
feminino. Lectura con perspectiva ambiental e ecolóxica, con especial 
incidencia no cambio climático e na protección e o benestar dos 
animais.   Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da 
contorna. Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de 
conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Observación, comparación e 
clasificación de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). 
Manipulación de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos, 
xeneralizacións e contraste entre linguas, co uso da metalinguaxe específica. 

 

Exposición de ideas e argumentos sobre diferentes feitos históricos que se 
abordan no curso. 
  Alfabetización mediática e informacional. Procura e selección da 
información con criterios de fiabilidade, calidade e pertinencia; análise, 
valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios. 
Fontes de información: criterios de procura e selección de información 
fiable, pertinente e de calidade. Aspectos básicos da propiedade intelectual. 
Comunicación e difusión da información de maneira creativa e respectuosa 
coa propiedade intelectual. Estratexias de procura e selección de 
información. Análise dos riscos e das consecuencias da manipulación e da 
desinformación. Estratexias de organización da información: a escrita como 
mecanismo para organizar o pensamento (notas, esquemas, mapas 
conceptuais, resumos?). Achegamento ao correcto emprego do sistema de 
citación e ao uso das referencias bibliográficas nas creacións propias 

CA1.1 - Analizouse e interpretouse a contorna nos seus aspectos 
xerais e locais desde unha perspectiva sistémica e integradora, a 
través de conceptos e procedementos xeográficos, identificando 
os seus principais elementos e as interrelacións existentes, e 
valorando o grao de sustentabilidade e equilibrio dos espazos a 
partir de actitudes de defensa, protección, conservación e 
mellora da contorna (natural, rural e urbana) 
CA1.2 - Relacionáronse as culturas e as civilizacións que se 
desenvolveron ao longo da historia desde a prehistoria á Idade 
Moderna nun contexto xeral e próximo, e reflexionouse sobre os 
múltiples significados que adoptan e as súas finalidades, 
explicando e valorando a realidade multicultural que se xerou ao 
longo do tempo, e analizando as situacións e os problemas do 
presente 
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Utilización responsable das tecnoloxías da información. Dispositivos, 
aplicacións informáticas e plataformas dixitais de procura de información. 
  Comunicación. Estratexias de produción, comprensión e análise crítica de 
textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos. Contexto: 
compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e 
carácter público ou privado; distancia social entre as persoas interlocutoras; 
propósitos comunicativos e interpretación de intencións; canle de 
comunicación e elementos non verbais da comunicación. Comprensión e 
creación de secuencias textuais básicas (narrativas, descritivas, dialogadas, 
expositivas e argumentativas). Emprego correcto das propiedades textuais: 
coherencia, cohesión e adecuación. Xéneros discursivos propios do ámbito 
persoal: a conversa, con especial atención aos actos de fala que ameazan a 
imaxe da persoa interlocutora (a discrepancia, a queixa, a orde e a 
reprobación). Xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e 
medios de comunicación. Etiqueta dixital e riscos da desinformación, a 
manipulación e a vulneración da privacidade. Análise da imaxe e dos 
elementos paratextuais dos textos icónico-verbais e multimodais. 
Interacción oral e escrita de carácter informal e formal. Cooperación 
conversacional e cortesía lingüística. Escoita activa, asertividade e resolución 
dialogada dos conflitos. Comunicación emocional. Autoconfianza: posta en 
valor de puntos fortes. O erro na comunicación como oportunidade de 
mellora. Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas 
partes; selección e retención da información relevante. A intención do 
emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. 
Valoración da forma e do contido do texto. Os prexuízos lingüísticos. 
Produción oral formal: planificación e procura de información, textualización 
e revisión. Adecuación á audiencia e ao tempo de exposición. Elementos non 
verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal. A deliberación 
oral argumentada. Comprensión de lectura: sentido global do texto e 
relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección de usos 
discriminatorios da linguaxe verbal e icónica. Valoración da forma e do 
contido do texto. Produción escrita: planificación, redacción, revisión e 
edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e ortográfica. 

CA1.3 - Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio 
artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa 
identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural 
e un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o 
legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, 
España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse 
propostas que contribúan á súa conservación e a un 
desenvolvemento ecosocial sustentable 
CA1.4 - Interpretouse a realidade europea, española e galega 
actual desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e a 
cidadanía global, recoñecendo a importancia de implicarse na 
procura de solucións e no modo de concretalas desde a propia 
capacidade de acción, e valorando a contribución de programas 
e misións dirixidos polos estados, os organismos internacionais e 
as asociacións civís para o logro da paz, a seguridade integral, a 
convivencia social e a cooperación entre os pobos 
 CA1.6 - Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento 
dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e 
constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que 
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de 
discriminación, especialmente a que se dá por motivos 
socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de 
pertenza a minorías etnoculturais 
CA1.7 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura, selección e organización de información, avaliando a súa 
fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo 
perseguido e evitando os riscos de manipulación e 
desinformación 
CA1.8 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e 
seleccionando a información máis adecuada, adoptando un 
punto de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas 
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Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: 
toma de notas, esquemas, mapas conceptuais, resumos, etc. Identificación 
y emprego de recursos lingüísticos para amosar a implicación do emisor nos 
textos: formas de deíxe (persoal, temporal e espacial) e procedementos de 
modalización. Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de 
pretérito na narración. Correlación temporal no discurso relatado. 
Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de 
dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte 
analóxico ou dixital. Emprego correcto dos signos de puntuación como 
mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado. 
  Educación literaria. Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do 
patrimonio literario español desde a Idade Media ata o século XVIII inscritas 
nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de fragmentos de obras 
relevantes do patrimonio literario galego desde a Idade Media ata o século 
XIX inscritas nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de 
fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario universal desde a 
Idade Media ata o século XVIII inscritas nun itinerario temático ou de xénero. 
Expresión, a través de modelos, da experiencia de lectura e de diferentes 
formas de apropiación e recreación dos textos lidos. Relación e comparación 
dos textos lidos en lingua castelá con outros textos orais, escritos ou 
multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas novas formas de 
ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. Relación e comparación 
dos textos lidos en lingua galega con outros textos orais, escritos ou 
multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas novas formas de 
ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. Lectura expresiva, 
dramatización e recitación dos textos escritos en lingua castelá atendendo 
aos procesos de comprensión, apropiación e oralización implicados. Lectura 
expresiva, dramatización e recitación dos textos escritos en lingua galega 
atendendo aos procesos de comprensión, apropiación e oralización 

 CA1.9 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz 
recursos verbais e non verbais 
CA2.1 - Localizouse e organizouse información obtida a partir de 
diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en 
función do obxectivo e das necesidades propostas 
CA2.2 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e 
seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto 
de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas 
CA2.3 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura e de selección de información, evitando os riscos de 
manipulación e de desinformación 
CA2.4 - Comprendeuse e interpretouse o sentido global, a 
estrutura, a información máis relevante en función das 
necesidades comunicativas e a intención do emisor en textos 
orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos, avaliando a 
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada 
 CA2.5 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
axeitado, en diferentes soportes e utilizando de maneira eficaz 
recursos verbais e non verbais 
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implicados. Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios, 
atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. 
Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo feminino. 
Lectura con perspectiva ambiental e ecolóxica, con especial incidencia no 
cambio climático e na protección e o benestar dos animais. 
  Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da contorna. 
Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de conclusións 
propias sobre o sistema lingüístico. Observación, comparación e clasificación 
de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). Manipulación 
de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos, xeneralizacións e 
contraste entre linguas, co uso da metalinguaxe específica. 

CA2.6 - Planificouse a redacción de textos escritos e multimodais 
atendendo á situación comunicativa, ao destinatario, ao 
propósito e á canle; redactáronse e revisáronse borradores, e 
presentouse un texto final coherente, cohesionado e co rexistro 
axeitado, con precisión léxica e corrección ortográfica e 
gramatical 
CA2.7 - Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións 
orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais 
formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e 
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística 
 CA2.8 - Léronse de xeito autónomo textos seleccionados en 
función dos propios gustos, dos intereses e das necesidades, 
deixando constancia do progreso do propio itinerario de lectura 
e cultural, e explicáronse os criterios de selección das lecturas 
CA2.9 - Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións 
interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, 
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e 
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos 
profesional e persoal 
 CA2.10 - Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e 
cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando 
interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que 
fomenten o respecto, a sustentabilidade e a democracia 

Alfabetización mediática e informacional. Procura e selección da 
información con criterios de fiabilidade, calidade e pertinencia; análise, 
valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios. 
Fontes de información: criterios de procura e selección de información 
fiable, pertinente e de calidade. Aspectos básicos da propiedade intelectual. 
Comunicación e difusión da información de maneira creativa e respectuosa 
coa propiedade intelectual. Estratexias de procura e selección de 
información. Análise dos riscos e das consecuencias da manipulación e da 
desinformación. Estratexias de organización da información: a escrita como 

CA1.6 - Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento 
dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e 
constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que 
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de 
discriminación, especialmente a que se dá por motivos 
socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de 
pertenza a minorías etnoculturais 
CA1.7 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura, selección e organización de información, avaliando a súa 
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mecanismo para organizar o pensamento (notas, esquemas, mapas 
conceptuais, resumos). Achegamento ao correcto emprego do sistema de 
citación e ao uso das referencias bibliográficas nas creacións propias 
Utilización responsable das tecnoloxías da información. Dispositivos, 
aplicacións informáticas e plataformas dixitais de procura de información. 
  Comunicación. Estratexias de produción, comprensión e análise crítica de 
textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos. Contexto: 
compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e 
carácter público ou privado; distancia social entre as persoas interlocutoras; 
propósitos comunicativos e interpretación de intencións; canle de 
comunicación e elementos non verbais da comunicación. Comprensión e 
creación de secuencias textuais básicas (narrativas, descritivas, dialogadas, 
expositivas e argumentativas). Emprego correcto das propiedades textuais: 
coherencia, cohesión e adecuación. Xéneros discursivos propios do ámbito 
persoal: a conversa, con especial atención aos actos de fala que ameazan a 
imaxe da persoa interlocutora (a discrepancia, a queixa, a orde e a 
reprobación). Xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e 
medios de comunicación. Etiqueta dixital e riscos da desinformación, a 
manipulación e a vulneración da privacidade. Análise da imaxe e dos 
elementos paratextuais dos textos icónico-verbais e multimodais. 
Interacción oral e escrita de carácter informal e formal. Cooperación 
conversacional e cortesía lingüística. Escoita activa, asertividade e resolución 
dialogada dos conflitos. Comunicación emocional. Autoconfianza: posta en 
valor de puntos fortes. O erro na comunicación como oportunidade de 
mellora. Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas 
partes; selección e retención da información relevante. A intención do 
emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. 
Valoración da forma e do contido do texto. Os prexuízos lingüísticos. 
Produción oral formal: planificación e procura de información, textualización 

fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo 
perseguido e evitando os riscos de manipulación e 
desinformación 
CA1.8 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e 
seleccionando a información máis adecuada, adoptando un 
punto de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas 
CA1.9 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz 
recursos verbais e non verbais 
CA2.1 - Localizouse e organizouse información obtida a partir de 
diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en 
función do obxectivo e das necesidades propostas 
CA2.2 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e 
seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto 
de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas 
CA2.3 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura e de selección de información, evitando os riscos de 
manipulación e de desinformación 
CA2.4 - Comprendeuse e interpretouse o sentido global, a 
estrutura, a información máis relevante en función das 
necesidades comunicativas e a intención do emisor en textos 
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e revisión. Adecuación á audiencia e ao tempo de exposición. Elementos non 
verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal. A deliberación 
oral argumentada. Comprensión de lectura: sentido global do texto e 
relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección de usos 
discriminatorios da linguaxe verbal e icónica. Valoración da forma e do 
contido do texto. Produción escrita: planificación, redacción, revisión e 
edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e ortográfica. 
Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: 
toma de notas, esquemas, mapas conceptuais, resumos, etc. Identificación 
y emprego de recursos lingüísticos para amosar a implicación do emisor nos 
textos: formas de deíxe (persoal, temporal e espacial) e procedementos de 
modalización. Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de 
pretérito na narración. Correlación temporal no discurso relatado. 
Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de 
dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte 
analóxico ou dixital. Emprego correcto dos signos de puntuación como 
mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado. 
  Educación literaria. Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do 
patrimonio literario español desde a Idade Media ata o século XVIII inscritas 
nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de fragmentos de obras 
relevantes do patrimonio literario galego desde a Idade Media ata o século 
XIX inscritas nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de 
fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario universal desde a 
Idade Media ata o século XVIII inscritas nun itinerario temático ou de xénero. 
Expresión, a través de modelos, da experiencia de lectura e de diferentes 
formas de apropiación e recreación dos textos lidos. Relación e comparación 
dos textos lidos en lingua castelá con outros textos orais, escritos ou 
multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas novas formas de 
ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. Relación e comparación 
dos textos lidos en lingua galega con outros textos orais, escritos ou 
multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas novas formas de 
ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. Lectura expresiva, 
dramatización e recitación dos textos escritos en lingua castelá atendendo 

orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos, avaliando a 
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada 
CA2.5 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
axeitado, en diferentes soportes e utilizando de maneira eficaz 
recursos verbais e non verbais 
CA2.6 - Planificouse a redacción de textos escritos e multimodais 
atendendo á situación comunicativa, ao destinatario, ao 
propósito e á canle; redactáronse e revisáronse borradores, e 
presentouse un texto final coherente, cohesionado e co rexistro 
axeitado, con precisión léxica e corrección ortográfica e 
gramatical 
CA2.7 - Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións 
orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais 
formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e 
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística 
CA2.8 - Léronse de xeito autónomo textos seleccionados en 
función dos propios gustos, dos intereses e das necesidades, 
deixando constancia do progreso do propio itinerario de lectura 
e cultural, e explicáronse os criterios de selección das lecturas 
CA2.9 - Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións 
interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, 
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e 
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos 
profesional e persoal 
CA2.10 - Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e 
cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando 
interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que 
fomenten o respecto, a sustentabilidade e a democracia 
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aos procesos de comprensión, apropiación e oralización implicados. Lectura 
expresiva, dramatización e recitación dos textos escritos en lingua galega 
atendendo aos procesos de comprensión, apropiación e oralización 
implicados. Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios, 
atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. 
Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo feminino. 
Lectura con perspectiva ambiental e ecolóxica, con especial incidencia no 
cambio climático e na protección e o benestar dos animais. 
  Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da contorna. 
Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de conclusións 
propias sobre o sistema lingüístico. Observación, comparación e clasificación 
de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). Manipulación 
de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos, xeneralizacións e 
contraste entre linguas, co uso da metalinguaxe específica. 

A cidade e o mundo rural ao longo da historia: poles, urbes, cidades, vilas e 
aldeas. As súas características en España e en Galicia. 
  Diversidade social e multiculturalidade: integración e cohesión social. 
  Compromiso e acción ante os obxectivos de desenvolvemento sustentable. 
  Exposición de ideas e argumentos sobre diferentes feitos históricos que se 
abordan no curso. 
  Alfabetización mediática e informacional. Procura e selección da 
información con criterios de fiabilidade, calidade e pertinencia; análise, 
valoración, reorganización e síntese da información en esquemas propios. 
Fontes de información: criterios de procura e selección de información 
fiable, pertinente e de calidade. Aspectos básicos da propiedade intelectual. 
Comunicación e difusión da información de maneira creativa e respectuosa 
coa propiedade intelectual. Estratexias de procura e selección de 
información. Análise dos riscos e das consecuencias da manipulación e da 
desinformación. Estratexias de organización da información: a escrita como 

 
CA1.3 - Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio 
artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa 
identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural 
e un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o 
legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, 
España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse 
propostas que contribúan á súa conservación e a un 
desenvolvemento ecosocial sustentable 
CA1.4 - Interpretouse a realidade europea, española e galega 
actual desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e a 
cidadanía global, recoñecendo a importancia de implicarse na 
procura de solucións e no modo de concretalas desde a propia 
capacidade de acción, e valorando a contribución de programas 
e misións dirixidos polos estados, os organismos internacionais e 
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mecanismo para organizar o pensamento (notas, esquemas, mapas 
conceptuais, resumos?). Achegamento ao correcto emprego do sistema de 
citación e ao uso das referencias bibliográficas nas creacións propias 
Utilización responsable das tecnoloxías da información. Dispositivos, 
aplicacións informáticas e plataformas dixitais de procura de información. 
  Comunicación. Estratexias de produción, comprensión e análise crítica de 
textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos. Contexto: 
compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e 
carácter público ou privado; distancia social entre as persoas interlocutoras; 
propósitos comunicativos e interpretación de intencións; canle de 
comunicación e elementos non verbais da comunicación. Comprensión e 
creación de secuencias textuais básicas (narrativas, descritivas, dialogadas, 
expositivas e argumentativas). Emprego correcto das propiedades textuais: 
coherencia, cohesión e adecuación. Xéneros discursivos propios do ámbito 
persoal: a conversa, con especial atención aos actos de fala que ameazan a 
imaxe da persoa interlocutora (a discrepancia, a queixa, a orde e a 
reprobación). Xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e 
medios de comunicación. Etiqueta dixital e riscos da desinformación, a 
manipulación e a vulneración da privacidade. Análise da imaxe e dos 
elementos paratextuais dos textos icónico-verbais e multimodais. 
Interacción oral e escrita de carácter informal e formal. Cooperación 
conversacional e cortesía lingüística. Escoita activa, asertividade e resolución 
dialogada dos conflitos. Comunicación emocional. Autoconfianza: posta en 
valor de puntos fortes. O erro na comunicación como oportunidade de 
mellora. Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas 
partes; selección e retención da información relevante. A intención do 
emisor. Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal. 
Valoración da forma e do contido do texto. Os prexuízos lingüísticos. 
Produción oral formal: planificación e procura de información, textualización 
e revisión. Adecuación á audiencia e ao tempo de exposición. Elementos non 
verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal. A deliberación 
oral argumentada. Comprensión de lectura: sentido global do texto e 
relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección de usos 

as asociacións civís para o logro da paz, a seguridade integral, a 
convivencia social e a cooperación entre os pobos 
CA1.6 - Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento 
dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e 
constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que 
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de 
discriminación, especialmente a que se dá por motivos 
socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de 
pertenza a minorías etnoculturais 
CA1.7 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura, selección e organización de información, avaliando a súa 
fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo 
perseguido e evitando os riscos de manipulación e 
desinformación 
CA1.8 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e 
seleccionando a información máis adecuada, adoptando un 
punto de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas 
CA1.9 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz 
recursos verbais e non verbais 
CA2.1 - Localizouse e organizouse información obtida a partir de 
diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en 
función do obxectivo e das necesidades propostas 
CA2.2 - Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes 
fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e 
seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto 
de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade 
intelectual e citando as fontes consultadas 
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discriminatorios da linguaxe verbal e icónica. Valoración da forma e do 
contido do texto. Produción escrita: planificación, redacción, revisión e 
edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e ortográfica. 
Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: 
toma de notas, esquemas, mapas conceptuais, resumos, etc. Identificación 
y emprego de recursos lingüísticos para amosar a implicación do emisor nos 
textos: formas de deíxe (persoal, temporal e espacial) e procedementos de 
modalización. Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de 
pretérito na narración. Correlación temporal no discurso relatado. 
Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de 
dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte 
analóxico ou dixital. Emprego correcto dos signos de puntuación como 
mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado. 
  Educación literaria. Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do 
patrimonio literario español desde a Idade Media ata o século XVIII inscritas 
nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de fragmentos de obras 
relevantes do patrimonio literario galego desde a Idade Media ata o século 
XIX inscritas nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de 
fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario universal desde a 
Idade Media ata o século XVIII inscritas nun itinerario temático ou de xénero. 
Expresión, a través de modelos, da experiencia de lectura e de diferentes 
formas de apropiación e recreación dos textos lidos. Relación e comparación 
dos textos lidos en lingua castelá con outros textos orais, escritos ou 
multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas novas formas de 
ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. Relación e comparación 
dos textos lidos en lingua galega con outros textos orais, escritos ou 
multimodais, con outras manifestacións artísticas e coas novas formas de 
ficción en función de temas, estruturas e linguaxes. Lectura expresiva, 
dramatización e recitación dos textos escritos en lingua castelá atendendo 

CA2.3 - Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de 
procura e de selección de información, evitando os riscos de 
manipulación e de desinformación 
CA2.4 - Comprendeuse e interpretouse o sentido global, a 
estrutura, a información máis relevante en función das 
necesidades comunicativas e a intención do emisor en textos 
orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos, avaliando a 
súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada 
CA2.5 - Realizáronse exposicións orais con diferente grao de 
planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, 
educativo e profesional axustándose ás convencións propias dos 
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro 
axeitado, en diferentes soportes e utilizando de maneira eficaz 
recursos verbais e non verbais 
CA2.6 - Planificouse a redacción de textos escritos e multimodais 
atendendo á situación comunicativa, ao destinatario, ao 
propósito e á canle; redactáronse e revisáronse borradores, e 
presentouse un texto final coherente, cohesionado e co rexistro 
axeitado, con precisión léxica e corrección ortográfica e 
gramatical 
CA2.7 - Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións 
orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais 
formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e 
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística 
CA2.8 - Léronse de xeito autónomo textos seleccionados en 
función dos propios gustos, dos intereses e das necesidades, 
deixando constancia do progreso do propio itinerario de lectura 
e cultural, e explicáronse os criterios de selección das lecturas 
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aos procesos de comprensión, apropiación e oralización implicados. Lectura 
expresiva, dramatización e recitación dos textos escritos en lingua galega 
atendendo aos procesos de comprensión, apropiación e oralización 
implicados. Estratexias para interpretar obras e fragmentos literarios, 
atendendo aos valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos. 
Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo feminino. 
Lectura con perspectiva ambiental e ecolóxica, con especial incidencia no 
cambio climático e na protección e o benestar dos animais. 
  Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da contorna. 
Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de conclusións 
propias sobre o sistema lingüístico. Observación, comparación e clasificación 
de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). Manipulación 
de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos, xeneralizacións e 
contraste entre linguas, co uso da metalinguaxe específica. 
Obxectivos e estratexias das ciencias sociais: procedementos, termos e 
conceptos. 
  Fontes históricas e arqueolóxicas do coñecemento histórico como base 
para a construción deste (arquivos, bibliotecas, museos, etc. ). Riscos do uso 
das tecnoloxías da información e da comunicación. Uso ético da información. 
O problema da desinformación. 
  As grandes migracións humanas e o nacemento das primeiras culturas 
prehistóricas e as primeiras persoas poboadoras na Península Ibérica e en 
Galicia. 
  As raíces clásicas de Grecia e Roma no mundo occidental: as institucións e 
a construción das identidades culturais e do eurocentrismo a través do 
pensamento e da arte. 
  Principais fitos da historia medieval e moderna mundial, europea, española 
e galega: causas e consecuencias sociais, políticas, económicas e culturais. 
  Organización social e política ao longo da historia: a transformación política 
do ser humano desde as civilizacións antigas ás monarquías da Idade 
Moderna. 
  A cidade e o mundo rural ao longo da historia: poles, urbes, cidades, vilas e 
aldeas. As súas características en España e en Galicia. 

CA2.9 - Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións 
interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, 
rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e 
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos 
profesional e persoa 
CA2.10 - Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e 
cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando 
interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que 
fomenten o respecto, a sustentabilidade e a democracia 
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  A pegada humana e a conservación, a protección e a defensa do patrimonio 
ambiental, histórico, artístico, cultural e natural. Legado cultural en España 
e en Galicia. A relación do ser humano e a natureza ao longo da historia. 
  Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas 
civilizacións do período histórico que se aborda no curso, e exemplos 
puntuais dalgunha das obras ou dalgún dos movementos artísticos máis 
significativos. 
  Diversidade social e multiculturalidade: integración e cohesión social. 
  Compromiso e acción ante os obxectivos de desenvolvemento sustentable. 
  Exposición de ideas e argumentos sobre diferentes feitos históricos que se 
abordan no curso. 
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 CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

En canto ó módulo de Comunicación en Lingua Estranxeira I, este terá un peso do 30%. 
 
Os mínimos esixibles neste curso basearanse en: 
1. Comprensión e produción de textos orais básicos en inglés: 
1.1 Ideas principais en chamadas telefónicas, mensaxes, ordes ou instrucións. 
1.2 Descripcións xerais de persoas, lugares ou cousas (relativas ó lugar de traballo ou xerais). 
1.3 Narracións sobre situacións comúns do presente, pasado ou futuro. 
1.4 Léxico ou expresións para poder participar en tarefas ou intercomunicacións diarias na vida 
persoal ou profesional. 
1.5 Gramática: 
- Tempos e formas verbais en presente e pasado, ademais dos verbos modais e auxiliares. 
- Elementos lingüísticos esenciais 
- Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e terminar. 
1.6 Pronunciación de fonemas ou grupos fónicos básicos que representen serios problemas. 
1.7 Uso dos rexistros apropiados para as relacións sociais. 
1.8 Estratexias de comprensión básicas e habilidades para unha escoita activa. 
 
2. Participación en conversacións en inglés. 
2.1 Estratexias de comprensión e habilidades para unha escoita activa para iniciar, manter e 
cerrar unha interacción. 
 
3. Produción de mensaxes e textos sinxelos en inglés. 
3.1 Comprensión global e da idea global en textos comúns sobre a vida persoal e o lugar de 
traballo. 
3.2 Léxico común para participar en intercambios sinxelos e tarefas diarias con respecto á súa 
vida persoal ou profesional. 
 
4. Produción de breves textos escritos, simples e ben estruturados. 
4.1 Gramática: 
- Tempos e formas verbais. Relacións temporais: accións anteriores, posteriores e simultáneas. 
- Estruturas gramaticais básicas. 
- Funcións comunicativas máis comúns que se usan por escrito en comunicacións persoais e 
laborais. 
4.2 Elementos lingüísticos básicos usados en textos comunicativos, o seu contexto e a súa 
finalidade. 
4.3 Características básicas dun texto. 
4.4 Técnicas e estratexias de comprensión lectora. 
4.5 Estratexias de planificación e corrección. 
O módulo de Comunicación e n Ciencias Sociais  a nota ven distribuida do seguinte xeito: 
Un 70% da nota (7 puntos de 10) corresponde ás unidades formativas de Comunicación en 
Sociedade I e Linguas Galega e Castelá I. 
Un 30% da nota (3 puntos de 10) corresponde ó módulo de Comunicación en Lingua Estranxeira 
I. 
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Dentro do módulo de Comunicación en Lingua Estranxeira I, a distribución das porcentaxes 
será a seguinte: 
A cualificación total (3 puntos de 3) corresponderá á media aritmética das cualificacións 
obtidas nas probas escritas, traballos e actividades realizadas ó longo do trimestre. O exame 
ou exames terán a seguinte estrutura: 
-Grammar and vocabulary (4 puntos) 
-Reading Comprehension (3 puntos) 
-Writing task (2 puntos) 
-Listening (1 punto) 
 
Dentro de cada avaliación, a distribución por pesos será a seguinte: 
-70% exames 
-20% traballo na aula, tarefas, actitude e speaking, o cal se avaliará mediante observación. 
-10% libro de lectura, sendo obrigatorio un por avaliación. O libro de lectura non será materia 
de exame, pero si se realizará un traballo ou tarefa despois de lelo según indique o profesor. A 
lectura do libro farase na aula durante unha hora á semana. 
 
Realizarase aproximación á alza na media final en cada avaliación cando o decimal sexa 0.50. 
 
En cuanto a la valoración del módulo de Comunicación e Sociedade I, as unidades formativas 
Comunicación en Linguas Galega e Castelá puntuarán un 40% y la unidad formativa Sociedade 
I un 30%, al igual que la UF Comunicación en lengua inglesa. 
 
 Respecto o módulo de Comunicación e Sociedade I os mínimos esixibles neste curso 
basearanse en: 
 
- Definir e practicar estratexias comunicativas en lingua castelá e galega 
- Lectura comprensiva de textos en lingua castelá e en lingua galega. 
- Resumir o contido dos textos extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito 
comunicativo. 
- Aplicar correctamente as normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos. 
- Analizár as características da formación da lingua galega e da lingua castelá. 
- Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega e da lingua castelá anterior ao século XX 
- Entender os fenómenos de: bilingúismo, diglosia, interferencias e conflito linguístico. 
- Manexar os conceptos clave da literatura medieval, a literatura dos séculos escuros e a 
literatura do século XIX. 
- Conceptos clave das das sociedades prehistóricas e os medios naturais. 
- Explicar a transformación do mundo antigo no medieval e deste no moderno. A evolución do 
espazo europeo. 
- Elaborar pequenos proxectos cos pasos precisos de planificación, execución e  avaliación. 
- Usar a lectura, con progresiva autonomía, como fonte de información e de formación, 
recurrindo a manuais, diccionarios, internete, etc. 
- Relacionar informacións de medios diversos sobre un mesmo tema, con capacidade para 
contrastar a información e tomar decisións. 
- Aplicar as ideas e os conocementos adquiridos a tarefas concretas. 
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- Expresar de modo oral e tamén escrito textos con intención de informar, solicitar e reclamar, 
con formato e rexistro adecuados. 
- Elaborar documentos con recursos informáticos empregando imáxenes, gráficos e 
complementos precisos. 
 
SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 
Se valorará del siguiente modo: 
 
ACTITUDE (1) 
10% - 1 punto máximo para valorar o comportamento, asistencia e puntualidade. (positivo ou 
negativo) 
 
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS (9) 
70% - 7 puntos máximo para valorar as probas escritas ou orais (unha ou dous por avaliación) 
20 % - 2 puntos máximo para valorar o traballo na casa (caderno de exercicios) e o traballo na 
aula: participación, actitude grupal e individual. O traballo na aula terá o maior peso da 
puntuación neste apartado. 
 
No módulo de Sociedade, o sistema de cualificación será ó de LCL e Lingua Galega. 
 

 

 PROMOCIÓN 

No módulo de Comunicación en Lingua Castelá e Galega e Sociedade, ao final de cada tema 
realizaranse actividades de reforzo, apoio e autoavaliación de maneira que o alumnado sexa 
consciente dos seus pregresos e deficiencias.  
Despois de cada avaliación faráse un exame de recuperación e será preciso entregar todos 
aqueles traballos non presentados ou suspensos da avaliación a recuperar. Os alumnos que ao 
final do módulo non acaden os contidos mínimos terán que recuperalo. Os criterios de 
avaliación serán os mesmos que os aplicados durante o presente curso académico.  
No tocante ó módulo de Comunicación en Lingua Estranxeira I, unha gran variedade de 
actividades permite que os alumnos que o necesiten dispoñan de tarefas de amplificación ou 
de reforzo. O cd de recursos do profesor contén actividades de repaso de nivel básico e tamén 
actividades de amplificación dos contidos vistos. Todas estas actividades, se o profesor o 
considerase adecuado, serán ampliadas con outro material adicional. 
Os contidos serán acumulables ao longo de todo o curso, favorecendo, por unha parte que o 
alumno non esqueza aqueles coñecementos xa adquiridos, e por outra permitindo a aqueles 
alumnos que non superaron os obxectivos propostos a posibilidade de facelo antes de finalizar 
o curso. 
Ao tratarse dunha aprendizaxe progresiva, a avaliación e a recuperación será continua; aprobar 
a avaliación superior, supón aprobar todo o anterior. 
Os alumnos que ao final do módulo non acaden os contidos mínimos terán que recuperalo. Os 
criterios de avaliación serán os mesmos que os aplicados durante o presente curso académico. 
Recoméndase a gramática da editorial Cambridge University Press: Essential English Grammar 
in Use de Raymond Murphy (with answers) para preparar a parte de gramática. 
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 METODOLOXÍA 

En canto á metodoloxía seguida na ensinanza e aprendizaxe da lingua estranxeira, seguirase o 
método comunicativo e ecléctico, baseado o primeiro no uso da lingua preparando ós alumnos 
para situacións reais da vida cotiá, o que fará que na clase se simulen estas situación. Co 
método ecléctico tamén faremos escolla das mellores estratexias de ensinanza que se adapten 
ás diversas necesidades dos alumnos, seguindo os seus gustos, estilos e ritmos de aprendizaxe. 
Empregando como base o libro de aula Everyday English 2, realizaranse actividades deste libro 
e tamén se fará uso de todo tipo de material de reforzo que a profesora considere oportuno, 
así como o uso doutro tipo de material audiovisual como poden ser cancións, vídeos de 
YouTube, noticias, uso de redes sociais etc. Así mesmo, a producción oral tamén será traballada 
mediante role-plays e outro tipo de diálogos que simulen situación que os alumnos podan 
atopar na vida cotiá e laboral no seu futuro. A promoción do hábito lector tamén se levará a 
cabo mediante a lectura dun libro por avaliación, do cal se fará un traballo establecido pola 
profesora. 
A metodoloxía no módulo de Comunicación e Sociedade será activa e participativa. En cada 
unidade unha vez presentado o tema terán que realizar unha serie de traballos colaborativos 
de búsqueda e organización da información, así como exposicións orais e resumo e comentario 
crítico das lecturas recomendadas. Para o seguimento dos contidos do curso empregaremos o 
libro de Comunicación e Sociedade Nivel 1 FP Básica de Xerais. Tamén se fará uso de todo tipo 
de material de reforzo que se considere oportuno, así como o uso doutro tipo de material 
audiovisual como poden ser documentais, películas, vídeos de YouTube, noticias, uso de redes 
sociais etc.  Os alumnado irá recollendo o traballo realizado na aula no seu diario de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 


