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NOTA EXPLICATIVA 

 
A adaptación das programacións de FP Básica (concretamente do 70% correspondente ás unidades form ativas de Comunicación en 

lingua galega e castelá e de Sociedade) facémolas constar neste documento unificado, por considerar que esta Adaptación 

Didáctica debe ser un correlato da Programación Didáctica presentada polo departamento de Lingua castelá e literatura no IES de 

Sar o 1 de outubro de 2019. 
Con posterioridade a ter elaborado este documento, con data do 8 de maio, o CIFP Compostela informa de que hai que presentar 

unhas adaptacións nun formato diferente ao que se segue neste modelo e subilas á aplicación de FP Básica.  

Baldomero Fernández Ramos, como Xefe de Departamento de Lingua castelá e literatura e como docente de FP Básica II no grupo 

unificado de Cociña e Lavandaría, quere deixar constancia de que esta Adaptación Didáctica se circunscribe  á Programación 
Didáctica presentada con data de 1 de outubro de 2019. Nese momento do curso académico 2019 -2020, os membros deste 

departamento que imparten o módulo de Comunicación e Sociedade I e II non tiñamos acceso ao Xade dos alumnos do CIFP 

Compostela, polo tanto non puidemos personalizar as nosas programacións na aplicación 

https://www.edu.xunta.es/programaciones/. 
.  
Foi con data de 10 de outubro cando a Dirección do CIFP Compostela nos notifica que “nestes momentos xa poden acceder á 

plataforma de programacións da Xunta” e que “As de Comunicación e Sociedade xa están pechadas”.  
Por coherencia con estes dous feitos, entendo, como Xefe de Departamento, que a Adaptación da Programación debe facerse 

sobre a Programación Didáctica que este departamento presentou no IES de Sar con data de 1 de outubro para que sexa o máis 

realista posible, e non sobre a programación que desde o CIFP Compostela subiron á aplicación de FP e que os membros deste 

departamento non tiveron ocasión de personalizar antes do 1 de o utubro, data na que a Programación Didáctica deste 
departamento xa estaba presentada na Dirección do IES de Sar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.edu.xunta.es/programaciones/


 

 
 
 

1.  Estándare s de aprendizaxe e competencias impres cindib les 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

2º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE II) 
 

- Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 

principal, as secundarias e o propósito comunicativo, revisando e 

reformulando as conclusións obtidas. 

- Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 

redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, 

preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo.  

- Resolvéronse actividades de comprensión e análise das 

estruturas gramaticais, comprobando a precisión e  a validez das 

inferencias realizadas. 

- Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os 

aspectos apreciados en obras literarias.  

- Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas 

de funcionamento das principais institucións internac ionais, 

xulgando o seu papel nos conflitos mundiais.  

- Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español 

valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento.  

 

 

2º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE II) 

 

- Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita 

en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros 

contextos, aplicando á composición autónoma de textos de progresiva 
complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito 

estruturado. 

- Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 

galega desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo a 

intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto 
histórico, sociocultural e literario. 

- Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 

manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 

comportamento ao cumprimento dos devanditos principios.  

 

2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

    Procedementos 
                                                                                                                                                                       

1º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE I) 

- Traballos de repaso e recuperación das dúas primeiras avaliacións.  

- Un exame final presencial ou telemático para os alumnos con PD.  

 

 

    Instrumentos 
2º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE II) 

 

Os traballos que se lles mandará facer aos alumnos deste nivel na rama de Aloxamento e Cociña serán 

só traballos de reforzo e repaso, xa que todos teñen rematado o curso. Habitualmente, estes alumnos 

(3 en total, nos dous grupos) estarían asistindo nestes momentos a clases de recuperación presencial, 

de tal maneira que nestas circunstancias de Covid-19, se lles proporán unha serie de actividades de 

repaso e recuperación, que concretamos a seguir: 

- Elaboración de 3 mapas cos contidos traballados no curso sobre Galicia, España e a UE.  

- Actividades de gramática e comprensión lectora que se lle facilitarán semanalmente, no caso de que 

o alumno se poña en contacto co profesor, cousa que de momento non consta, xa que os tres alumnos 

suspensos non se puxeron en contacto telematicamente dende que empezou a c orentena. 

- Lectura dun libro, facilitado dende un fondo de descarga gratuíta, e exposición oral sobre o mesmo 

(de non poder facelo presencialmente, faríase por videochamada ou telefonicamente). De non poder 

facerse por ningunha das canles anteriores, o alumno realizará un resumo de cada capítulo.  

- Farase unha proba extraordinaria en xuño, presencial ou telemática, para os alumnos con PD no mes 

de abril que non teñan feito as actividades de recuperación facilitadas o 10 de maio.  

 

 



Cualificación final 

      Cualificación final 
 

O departamento Lingua castelá e literatura establece como criterio marco para obter a avaliación final 

do alumno o seguinte:  

Sumaranse as notas das dúas primeiras avaliacións e calcularase a media aritmética das mesmas. A esa 

nota poderá sumárselle ata un máximo de dous puntos polas actividades realizadas no terceiro 

trimestre, se foron entregadas en prazo e realizadas adecuadamente.  

 

Aínda que se fai constar que á media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións se lles poderán  sumar 2 

puntos como máximo polos traballos de repaso, reforzo ou recuperación, o profesor poderá 

incrementar esa nota no caso de que o xulgue pertinente na sesión de avaliación, considerando o 

rendemento académico do alumno nas outras materias avaliadas.  

 

Con carácter xeral para todos os niveis abaixo especificados, a cualificación final sempre se establecerá 

tendo en conta os traballos realizados de forma persoal polos alumnos.  

De constatar e poder demostrar obxectivamente que se producen plaxios nestes  traballos ou e 

realización dos mesmos non é persoal, o profesor poderá invalidar os mesmos como instrumento de 

avaliación. 

 

2º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE II) 

 

O alumnado que despois da 2ª avaliación (celebrada en abril, previamente á fase de prácticas que este 

ano non realizarán nas empresas) teña obtido cualificación negativa no módulo de Comunicación e 

Sociedade II, terá que realizar tarefas de recuperación para superar en xuño esta materia.  

Como o departamento de Lingua Castelá e Literatura do IES de Sar imparte un 70% da docencia neste 

módulo e, consecuentemente, só achega á nota final o 70% da nota, xa que o 30% restante é valorado 

polo departamento de Inglés do CIFP Compostela, hai algún alumno que ten esta proporción do 

módulo aprobado e outros que teñen que recuperar as partes correspondentes á  UNIDADE 

FORMATIVA 1: COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ II e á UNIDADE FORMATIVA 2: 

SOCIEDADE II. 
Para conseguilo, deberán entregar as tarefas arriba referidas, e que consistirán, basicamente, en 

reforzar os contidos traballados no curso, facendo tarefa s de repaso o máis asequibles posibles. 

 

A data de 12 de maio, os 4 alumnos coas unidades formativas suspensas que lle corresponde  
impartir a este departamento no grupo de Lavandaría e Cociña (reciben docencia xuntos), non       se 

conectou en ningún momento co profesor que o imparte.  
De non entregar esas tarefas, serán convocados a unha proba en xuño. Ademais, 4 dos 3 alumnos 

suspensos son PD, é dicir, perderan o dereito á avaliación continua e por iso serán convocados a unha 

proba extraordinaria, presencial ou telemática, o 16 de xuño.  

Con todo, de entregar as tarefas que o profesor lle teña pedido telematicamente, poderán ser 

aprobados sen necesidade de presentarse a ese exame final. Independentemente da nota que teñan 

obtido nas dúas primeiras avaliacións. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro efectuarase unha proba sobre os contidos dos que se 

examinaron presencialmente nas dúas primeiras avaliacións, coas mesmas porcentaxes que estaban 

establecidas na Programación inicial. 

Alumnado de 
materia pendente 

       Criterios de avaliación 
 
- Acadar os criterios mínimos de avaliación previstos no nivel ao que corresponde a materia pendente. 

- Ter feito as tarefas específicas de recuperación que cada profesor no ano en curso lle foi corrixindo 

ao longo do curso académico. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

       Criterios de cualificación 
 

- Aprobarán a materia pendente todos os alumnos que obteñan polo menos unha cualificación de 4 

na nota final de xuño no curso no que estean. 
- Aprobarán a materia pendente todos os alumnos que teñan entregadas as tarefas 

(independentemente da nota obtida ao respecto no seu día pola correcció n das mesmas) que o 

profesor lle solicitou no seu día ou neste 3º trimestre.  
 

 

 

     Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
- Terase en conta o rendemento do alumno na materia correspondente ao ano en curso.  
- Tarefas específicas de recuperación que cada profesor no ano en curso lle foi corrixindo ao longo do 

curso académico. 

 
 

3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimest re (recuperación, repaso, reforzo , e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

      Actividades 
 
2º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE II) 
 
Neste nivel os alumnos remataron o curso en abril. Os que non aprobaron o módulo terán que 

facer as seguintes actividades de repaso: 

- Elaboración de 3 mapas cos contidos traballados no curso sobre Galicia, España e a UE.  

- Actividades de gramática e comprensión lectora que se lle facilitarán semanalmente, no c aso 

de que o alumno se poña en contacto co profesor, cousa que de momento non consta, xa que os 

tres alumnos suspensos non se puxeron en contacto telematicamente dende que empezou a 

corentena. 

- Lectura dun libro, facilitado dende un fondo de descarga grat uíta, e exposición oral sobre o 

mesmo (de non poder facelo presencialmente, faríase por videochamada ou telefonicamente). 

De non poder facerse por ningunha das canles anteriores, o alumno realizará un resumo de cada 

capítulo. 

- Repasar os temas dos que se examinaron nos exames das dúas primeiras avaliacións.  

. 

. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

      Metodoloxía 
 

   O correo electrónico, a Classroom, a videoconferencia ou teléfono do alumno serán os medios 

de comunicación para monitorizar a actividade e resolver cantas aclaracións e dúbidas xurdan. 

A través deste medio, o alumnado recibirá información da corrección das súas tarefas.  
     

    Practicamente todos os alumnos puideron conectarse telema ticamente cos profesores do 
departamento, mediante correo electrónico, Classroom, videoconferencia ou teléfono  

    Mesmo nalgúns grupos de FP Básica se lles remitiu material en papel por correo postal  

         

    Os que nun primeiro momento non puideron facelo por carecer de medios, o centro xestionou 
o envío de ordenadores e tarxetas de memoria wifi para facilitarlles a conectividade. Co paso 



 

4.  Inform ación e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Mediante correo electrónico, Classroom ou teléfono, segundo sexa posible en cada caso.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 

 

dos días, todos os alumnos tiñan garantida a conectividade dun xeito ou doutro, aínda que 

houbo, sobre todo nos bacharelatos de Artes un número destacado de alumnos que non se 

conectaron cos seus profesores ata a primeira semana de maio. E nalgúns casos, non chegou a 
haber esa conexión ata esta data (12 de maio), alegando sempre razóns persoais ou intención 

de abandonar os estudos. 

 
 

Materiais e recursos 

- Libro de texto. 

- Obras de lectura en formato PDF e papel. 

- Vídeos relacionados coa materia. 
- Enlaces de internet con contidos de gramática e literatura.  

- Documentación escaneada ou manuscrita enviada telematicamente.  


