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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 

 

 

1º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE I) 

 

- Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas 

lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de 

mensaxes orais, valorando e eliminando os usos discriminatorios. 

- Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión 

das actividades gramaticais propostas e na súa resolución.  

- Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura 

comprensiva na interpretación dos textos, recoñecendo posibles 

usos discriminatorios. 
- Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, 

tendo en conta os temas e os motivos básicos.  

- 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. 

 

1º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE I) 

 

- 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 e progresivo. 

- 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. 

- 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. 
 

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 
1º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE I) 

 

Os traballos que se lles mandarán facer aos alumnos deste nivel na rama de Artes Gráficas serán só 

traballos de reforzo e repaso, xa que todos teñen aprobada o módulo logo de facer a media aritmética 

das dúas primeiras avaliacións. Polo tanto, estas tarefas do terceiro trimestre serviranlle para subir esa 

nota media nun máximo de 2 puntos, se se entregan en prazo e se son realizadas con suficiencia. Son 

estas: 

- Elaboración de esquemas dos temas entregados e explicados na clase.  

- Elaboración de textos partindo das películas visionadas na clase e realización dunha ficha técnica des 

mesmas. 

- Lectura de dous libros, un en galego e outro en castelán: Memorias dun neno labrego de Xosé Neira 

Vilas e El cazador de estrellas de Ricardo Gómez. Realizarán un resumo de cada capítulo. 
 

No grupo de Cociña, estas serían as actividades de recuperación: 

 
- Elaboración de actividades sobre os temas explicados.  

- Elaboración de resumes e análises do contido e a estructura de textos.  



 
 
 
 
 

- Redacción de textos instructivos e argumentativos. 

- Lectura e resumes de textos literarios propostos.  

  
Farase un exame final presencial ou telemático para os alumnos con PD.  

 

 

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. 

 

1º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE I) 

 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte: 

Farase a media entre ás dúas avaliacións. Sumarase un máximo de 2 puntos da terceira avaliación das 
actividades de repaso e ampliación realizadas.  
No caso do grupo de Artes Gráficas, todos os alumnos teñen aprobado a parte do 70% do módulo de 

Comunicación e sociedade (UNIDADE FORMATIVA 1: COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ 

II e á UNIDADE FORMATIVA 2: SOCIEDADE II), logo de sumar as notas das dúas primeiras avaliacións.  
Polo tanto, as actividades de repaso referidas máis arriba serviranlles para subir nota, ata un máximo 

de 2 puntos, no caso de ser realizadas correctamente.  
Polo que respecta ao grupo de Cociña, o procedemento para obter a cualificación final de curso será o 

seguinte: 
Farase a media entre ás dúas avaliacións. Sumarase un máximo de 2 puntos da terceira avaliación das 

actividades de repaso e recuperación realizadas. Os alumnos que teñan xa aprobado o módulo 

poderán subir nota con estes traballos, e os que teñan unha media inferior a 5 na m edia aritmética 

das dúas primeiras avaliacións, poderán recuperar o módulo coas tarefas propostas. 
 

 

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 

Non hai 



 
 

 

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.  

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

Actividades  

      Actividades 
 
1º FP BÁSICA (LINGUA E SOCIEDADE I) 
 

No grupo de Artes Gráficas, estas serían as a ctividades de reforzo e repaso: 
- Elaboración de esquemas dos temas entregados e explicados na clase.  

- Elaboración de textos partindo das películas visionadas na clase e realización dunha ficha 

técnica des mesmas. 

- Lectura de dous libros, un en galego e outro en castelán: Memorias dun neno labrego de Xosé 

Neira Vilas e El cazador de estrellas de Ricardo Gómez. Realizarán un resumo de cada capítulo.  
 

No grupo de Cociña, estas serían as actividades de recuperación: 

- Elaboración de actividades sobre os temas explicados.  

- Elaboración de resumes e análises do contido e a estructura de textos.  

- Redacción de textos instructivos e argumentativos. 

- Lectura e resumes de textos literarios propostos.  

. 
 

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 
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.  



 


