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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
 
Módulo profesional: Comunicación e sociedade I 
 
Unidade formativa 1: Comunicación en linguas galega e castelá I 
 
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 

• RA1. Dado que se trata da avaliación extraordinaria de xuño, levada a 
cabo nunha circunstancia excepcional de emerxencia sanitaria, as clases 
non se poden realizar de xeito presencial e en consecuencia, tampouco 
se poden utilizar estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá.  

 
 

• 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. Irrealizable por non haber actividades presenciais.. 
• CA1.2  irrealizable por non haber actividades presenciais.. 
• CA1.3. Irrealizable por non haber actividades presencias. 
• CA1.4. Irrealizable por non haber actividades presenciais. 
• CA1.5. Irrealizable por non haber clases presenciais. 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. 

 
• Con moitas dificultades, parte do alumnado non diferencia ben o 

castelán e o galego na escrita). 
 

• 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. 

 
                    Non se traballarán estes contidos. Priorizarase a comprensión textual e a 
redacción de textos de opinión en galego e castelán. 
 

• CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión 
dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos. Non se van utilizar. 

• 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. Non se 
poden aplicar estas estratexias. 

• 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. Non se traballará este aspecto. 



• CA2.5. Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, 
recoñecendo usos e niveis da lingua, e pautas de elaboración. Non é 
posible facelo, ante a necesidade de priorizar a comprensión e 
expresión escrita, adquirindo unha maior competencia no uso escrito 
de ambas as linguas. 

• CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 
Na medida do posible. 

• CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título 
Non se utiliza este léxico. 

• 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. Non é posible traballar este aspecto. 
Parte deste alumnado non dispón de libro de texto e a maioría 
tardou tempo en responder ao contacto mediante correo 
electrónico. Alén deste atranco, de por si importante, o nivel de 
comprensión escrita amosado na primeira e segunda avaliación 
desaconsella abordar estes textos por lles resultar moi difíciles de 
comprender. 

 
• CA3.1. Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua 

castelá no período considerado e recoñecéronse as obras máis 
representativas. Non é posible abordar este contido nas actuais 
circunstancias e dadas as singulares características deste alumnado. 
Débese afianzar a expresión e comprensión escrita. 

• 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. 
Non é posible facelo. 

• 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. Non é posible facelo. 

• CA3.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, 
tendo en conta os temas e os motivos básicos. Non é posible facelo. 

• CA3.5. Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras 
da literatura en lingua castelá a partir de textos literarios. Non se 
traballará este contido. 

 
 

• 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. Só textos de Rosalía de Castro, en castelán e galego. 

• 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. (só 
textos). Non é posible facelo. 

• 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. Non é posible facelo. 

 
• 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 eta- pas 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. Non é posible. 

• CA5.3. Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo 
a situacións de bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito 
lingüístico.(só na práctica de corrección da expresión oral e escrita). 

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

 
 
Contidos básicos 
 
BC1. Utilización de estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua 
castelá. Debido ás circunstancias excepcionais do terceiro trimestre non é posible 
traballar destrezas orais. 

• Textos orais.(só nos vídeos relacionados cos temas de historia)Non se 
empregará ningún material de carácter oral. 

• Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais. 
• Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral. 
• Intercambio  comunicativo:  elementos  extralingüísticos  da  

comunicación  oral; usos orais informais e formais da lingua; adecuación 
ao contexto comunicativo. 

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

• Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da 
actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio 
(medios audiovisuais e TIC).  

BC2. Utilización de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua 
castelá 

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

• Estratexias de lectura: elementos textuais. 
• Pautas para a utilización de dicionarios diversos. 



• Estratexias básicas no proceso de composición escrita. 
• Presentación de textos escritos en distintos soportes. Aplicación das 

normas gramaticais e ortográficas en lingua castelá e en lingua galega. 
• Textos escritos. Aspectos básicos das formas verbais nos textos, con 

especial atención á concordancia e a coherencia temporal e modal.  
• . 

BC3. Lectura de textos literarios en lingua castelá anteriores ao século XIX. Non se 
abordou ningún destes aspectos da historia da literatura española. Da literatura en 
galego só se realizaron comentarios de cantigas de amigo e textos de Rosalía de 
Castro. 

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

literaria. 
• Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua castelá a 

partir da Idade Media e ata o século XVIII. 
• Narrativa: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. 
• Poesía: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. 

Interpretación. 
• Teatro: temas e estilos segundo a época literaria.  

BC4. Lectura de textos literarios en lingua galega anteriores ao século XX 
• Pautas para a lectura de fragmentos literarios. 
• Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra 

literaria. 
• Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua galega 

desde a Idade Media e ata o século XIX. 
• A literatura medieval. (só a cantiga de amigo)(só Rosalía) 

BC5. Coñecemento da formación da lingua galega e da lingua castelá e das distintas 
etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de con- tacto 
de linguas. 

• A formación da lingua galega e da lingua castelá. 
• Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua 

castelá ata o século XIX. 
• Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, 

conflito lingüístico e interferencias).  
• Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e 

coñecemento do proceso. 
• Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade. 
• Crítica dos prexuízos lingüísticos. 

 
 
Unidade formativa 3: Sociedade I 
 
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
 

• 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. Non se valorou. 

• CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a 
análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. Non se valorou. 

• 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. Non se 
xulgou. 

• 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 
me- diante estratexias de composición protocolizadas, utilizando 
tecnoloxías da información e da comunicación. Non foi posible. 

• 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 a súa persistencia na sociedade 
actual e no contorno inmediato. 
• CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, 

recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co 
espazo extraeuropeo e as características máis significativas das 
sociedades medievais en Galicia e en España. 

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

• 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. Non se traballará. 

• CA2.5. Valoráronse os indicadores demográficos básicos das 
transformacións na poboación 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. Non se traballará este contido. 

• 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. Non se traballará este aspecto. 

• CA2.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información 
me- diante estratexias 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. 

 
 
Contidos básicos 
 
BC1. Valoración das sociedades prehistóricas e antigas e a súa relación co medio 
natural 

• Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais. 
• Sociedades prehistóricas. 
• Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de 

representación urbana (non); 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. 

• Tratamento e elaboración de información para as actividades 
educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc); 
ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario 
seleccionado e específico. 

BC2. Valoración da creación do espazo europeo na Idade Media e na Idade Moderna. 
Non se traballará este contido. 

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

• 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. (non) 

 
 

• Colonización de América. 
                          Galicia na época medieval e moderna.  
 
 

• Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; 
comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos). 
Non se traballará. 

• Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e 
moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas. Non 
se traballará. 

 
• Tratamento e elaboración de información para as actividades 

educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, 
follas de cálculo ou similares, etc.); vocabulario específico. 

 
 

. 
• A situación sociolingüística das linguas do Estado español. 
• A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega. 
• Características das etapas da historia social da lingua galega e da 

lingua castelá desde comezos do século XX. 
• Funcións e valor da lingua estándar. 
• Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega 

e coñecemento do proceso. 
• Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando 

o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 



Contidos mínimos. 
  
Os contidos mínimos serán aqueles que permitan a adquisición de conceptos, 
destrezas e habilidades cos seguintes criterios de avaliación: 
 
Comunicacion I: non se avaliarán as competencias de comunicación oral en 
lingua castelá e lingua galega. Non se avaliarán asemade os contidos referidos á 
historia da literatura e lingua castelá con anterioridade ao século XIX. 
 
 

• 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. 

 
Non son avaliables CA1.1, CA1.2, CA1.3, CA1.4. 
 

• CA1.5. Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión 
das actividades gramaticais propostas e na súa resolución. 

• 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. 

•  
• 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. 

Traballouse na aula coa obra Os vellos non deben de namorarse, de Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao. Foi avaliada mediante un traballo escrito que se computou como 
nota da segunda avaliación. 
 

• 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. Adaptouse este contido á 
obra mencionada. Valoráronse aspectos coma as dificultades das 
relacións amorosas, o rol social das mulleres nun contexto rural de 
principios do século XX e o seu contraste coa actualidade.  

• 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. 

• 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. 



• 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. 

 
Sociedade I: 

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

• 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. Non foi posible por ter que priorizar 
contidos máis básicos, coma a diferenciación dos espazos naturais ou 
mesmo a aclaración do vocabulario específico relacionado co medio 
natural. 

• 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. Non se 
analizou a evolución das cidades polo  motivo anteriormente exposto. 

• CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e 
nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga. Non foi posible. 

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

• CA2.3. Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios 
coloniais en América nas culturas autóctonas e nas europeas. Moi 
someramente na terceira avaliación e mediante un texto que se 
acompaña dunha actividade.  

• CA2.5. Valoráronse os indicadores demográficos básicos das 
transformacións na poboación europea, española e galega durante o 
período analizado. Non foi posible. 

• 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. Non foi posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I 
(CURSO PRIMEIRO DE ALOXAMENTO E LAVANDERÍA 1. 

 
Xa se realizou consonte todo o desenvolvido. 

 
2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES. 
 

• No caso de 1º FP Básica de Aloxamento e Lavandería o total de alumnos 
matriculados é de 8. Destes, 4 teñen PDA (perda do dereito á avaliación 
continua). Os 4 restantes teñen aprobadas as dúas primeiras avaliacións e 
con carácter xeral entregan as tarefas que se envían mediante correo 
electrónico. estas tarefas teñen carácter de reforzo. 

 
• Dos alumnos suspensos, só unha persoa mantén o mencionado contacto, 

entregando puntualmente os traballos requeridos. Os tres restantes non 
presentan nada nin se comunican coa profesora. Desta circunstancia 
informouse puntualmente ao titor do grupo e á dirección do CIFP 
Compostela. 

• Entendemos que o alumnado suspenso terá unha avaliación extraordinaria 
que vai ter en conta os criterios elaborados durante o curso ordinario pero, 
dada a situación de emerxencia sanitaria, as aulas non poden ser de tipo 
presencial. 

• Debido a iso, só van ser avaliados os traballos que o alumno entregue por 
e-mail durante o período comprendido entre o mes de abril –tras a 
avaliación ordinaria- e o que corresponda do mes de xuño. 

 
• Os mínimos esixibles son, Comunicación  (en lingua castelá e lingua 

galega), a corrección ortográfica e morfolóxica, a riqueza léxica e o contido 
dos distintos exercicios gramaticais e literarios esixidos. En Sociedade os 
temas impartidos na primeira e segunda avaliación: As paisaxes naturais, A 
Prehistoria, Grecia e Roma, do mundo antigo a Idade Moderna. Estes 
contidos impartíronse polo libro de texto e complementáronse con 
presentacións e resumos na aula. 

 
• Utilizaranse para recoller a información e a aprendizaxe do alumno e así, 

proceder a avaliación:Probas obxectivas: non haberá ningún tipo de 
exame, nin oral nin  escrito. 

Avaliaránse única e exclusivamente TODOS OS EXERCICIOS ESCRITOS 
enviados por e-mail ao alumno durante o período especial da pandemia. 
Estas  tarefas deben ser entregadas durante o PRAZO ESPECÍFICO 
establecido e debidamente realizados. Non van ser valorados aqueles 
exercicios entregados fóra de prazo, en branco ou realizados de xeito 
desaxeitado e moi imperfecto.  
• Actitude: será valorada a puntualidade na entrega, a limpeza dos 

traballos e o esforzo empregado na súa realización.  
 

• Instrumentos e Criterios de cualificación. 
 

Realizaranse exercicios continuos sobre unha puntuación de 10 puntos que 
será dividida ponderadamente en función dos items enviados e realizados. 

• Procedemento para a recuperación das partes non superadas: puntualmente 
serán enviadas ao alumno diversas quendas de traballos para a súa 
elaboración, que debe entregar debidamente resoltas dentro do prazo 
correspondente. 

 



3.1. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos anteriores ao 
estado de alarma para todo o alumnado.  
 
Os exercicios remitidos vía e-mail consisten nun reforzo e ampliación dos 
contidos vistos durante o curso ordinario, de xeito que non se vai esixir 
ningún tipo de contido novo non impartido durante as aulas presenciais e 
até o 13 de marzo de 2020.   

 
 
 
Os alumnos que non superasen a materia na convocatoria ordinaria de xuño cunha 
nota igual ou superior a 5 deberán presentarse á convocatoria extraordinaria de xuño e 
de setembro, nas que o exame será de toda a materia impartida durante a primeira 
e segunda avaliación. A nota dese exame para obter unha avaliación positiva debe 
ser igual ou superior a 5. 
 
 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA 
 
Con data 10 de outubro de 2019 o director do CIFP Compostela enviounos mediante 
correo electrónico o modelo de programación da Xunta de Galicia, advertindo que, no 
caso de Comunicación e Sociedade, "estas xa estaban pechadas". 
Avaliando dito modelo de programación, resultounos de difícil aplicación na aula, polo 
que seguimos a actual programación que agora modificamos. 


