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Módulo profesional: Comunicación e sociedade II 
 
Unidade formativa 1: Comunicación en linguas galega e castelá II 
 
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.  

– CA1.1. Non se vai ter en conta por irrealizable polo xa devandito.   

– CA1.2. Non se vai ter en conta por irrealizable.   

– CA1.3. Non se vai ter en conta por irrealizable.    

– CA1.4. Non se vai ter en conta por irrealizable. 

– CA1.5. Non se vai ter en conta por irrealizable. 

– CA1.6. Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión 
das actividades gramaticais propostas e na súa resolución. 

 RA2. 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. 

– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos 
tipos de textos en relación coa súa adecuación para o traballo que se 
desexe realizar e en función da súa finalidade. 

– CA2.2. Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun 
texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 

– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura 
comprensiva na interpretación dos textos, recoñecendo posibles usos 
discriminatorios. 

– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, revisando e 
reformulando as conclusións obtidas. 

– CA2.5. Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso 
académico ou profesional, recoñecendo os usos e os niveis da lingua, 
e pautas de elaboración. 

– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e 
adecuado ao formato e ao contexto comunicativo. 

– CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título. 

– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de 
textos escritos que permiten 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 correcto segundo as normas lingüísticas e a finalidade. 

– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das 
estruturas gramaticais, comprobando a precisión e a validez das 
inferencias realizadas. 

 RA3. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención 
do autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto histórico, 
sociocultural e literario. 



– CA3.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha 
obra da literatura en lingua castelá, recollendo de forma analítica a 
información correspondente. 

     CA4.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha 
obra da literatura en lingua galega, recollendo de forma analítica a 
información correspondente. 

 RA5. Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do 
Estado español e as principais características das variedades xeográficas 
da lingua galega e da lingua castelá, así como as distintas etapas, desde 
comezos do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua 
castelá, valorando a función do estándar, a necesidade de normalizar a 
lingua galega e rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

– CA5.1. Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas 
do Estado español, valorando a diversidade lingüística como un 
elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a todas as 
linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa. 

– CA5.4. Valorouse a función do estándar de calquera lingua, así como 
a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do 
plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

 
 
Contidos básicos 
 
BC1. Non van ser valoradas as estratexias de comunicación oral en lingua galega e en 
lingua castelá. 
BC2. Uso de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua castelá 

– Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e 
profesionais. 

– Estratexias de lectura con textos académicos. 

– Presentación de textos escritos. 

– Comprensión e produción de textos escritos 

– Léxico específico da familia profesional do título. 
BC3. Interpretación de textos literarios en lingua castelá desde o século XIX 

– Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra 
literaria do período estudado. 

–  Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias 
en lingua castelá. 

BC4. Interpretación de textos literarios en lingua galega desde comezos do século XX 

– Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra 
literaria. 

– Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias 
en lingua galega. 

BC5. Coñecemento e respecto pola diversidade lingüística, a historia social da lingua 
galega e da lingua castelá desde comezos do século XX e valoración do estándar e da 
necesidade de normalizar a lingua galega. 

– 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. 

 
 
 
 
 



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

 RA1. Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas 
a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos 
básicos da súa organización social, política e económica en distintos 
momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos. 

– CA1.1. Discrimináronse as consecuencias para a organización das 
sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a cimentaron, 
situándoas no tempo e no espazo. 

– CA1.2. Valorouse o modelo globalizado actual de relacións 
económicas mediante o estudo das transformacións económicas 
producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e os 
sistemas organizativos da actividade produtiva. 

– CA1.3. Quedan excluídas as categorizacións da organización social  
galega e a española, dado que a visión foi basicamente europea e en 
ocasións universal, mais sen entrar nas particularidades ibéricas.  

– CA1.4. Examinouse a evolución das relacións internacionais 
contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que 
permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos actuais. 

– CA1.5. Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, 
analizando a súa evolución, os seus principios e as súas institucións 
significativas, e argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais 
dos países membros da Unión Europea. 

– CA1.6. Non se asociou a evolución dos acontecementos históricos 
globais coa evolución histórica do Estado español e do territorio 
galego, identificando as súas fases de evolución, os principais 
conflitos e a súa situación actual, polo explicado no apartado CA1.3. 

– CA1.7. Non van ser valorados os trazos esenciais da arte 
contemporánea, en especial a galega e a española, e a súa evolución 
ata os nosos días, construíndo opinións e criterios propios de orde 
estética. A lonxitude do temario non permitiu o desenvolvemento 
global destes trazos. 

– CA1.8. Non vai ser valorada a análise da evolución do sector ou dos 
sectores produtivos propios do título. 

– CA1.9. Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de 
información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, 
utilizando o vocabulario preciso. 

– CA1.10. Desenvolvéronse comportamentos acordes co 
desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo. 

 RA2. 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. 

– CA2.1. Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal 
de Dereitos Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando 
a súa implicación para a vida cotiá. 



– CA2.2. Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas 
de funcionamento das principais institucións internacionais, xulgando o 
seu papel nos conflitos mundiais. 

– CA2.3. Valorouse a importancia da mediación e da resolución de 
conflitos na extensión do modelo democrático, desenvolvendo criterios 
propios e razoados para a resolución destes. 

– CA2.4. Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático 
español valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento. 

– CA2.5. Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas 
relacións persoais e sociais do contorno, xulgando comportamentos 
propios e alleos e inferindo pautas e accións apropiadas para 
acomodar a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan. 

– CA2.6. Elaborouse información pautada e organizada para a súa 
utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de 
opinións. 

 
 
Contidos básicos 
 
BC1. Valoración das sociedades contemporáneas. 

– Construción dos sistemas democráticos: a Ilustración e as súas 
consecuencias, a sociedade liberal e a sociedade democrática. 

– Non vai ser valorada a estrutura económica e a súa evolución nin o 
proceso da globalización 

– Relacións internacionais. Grandes potencias e conflito colonial. Guerra 
civil europea. Descolonización e guerra fría. Mundo globalizado actual. 
Principais institucións internacionais. Galicia e España no marco de 
relacións actual. 

– Construción europea. Galicia e España en Europa. 

– Non se valorará o estudo da arte contemporánea 

– Nesta etapa excepcional, resulta imposible xulgar de xeito non 
presencial o tratamento e elaboración de información para as 
actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e 
publicacións web. 

BC2. Valoración das sociedades democráticas 

– Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na 
vida cotiá; conflitos internacionais actuais. 

– Modelo democrático español: construción da España democrática; 
constitución Española. A organización do Estado español. O Estado 
das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia. 

 
 
Comunicación II: 

– CA1.1. As mensaxes orais non van ser avaliables. 

–  CA1.3. A comunicación non verbal nas argumentacións non pode ser 
avaliable. 

– CA1.5. Toda análise da oralidade queda eliminada. 

– CA1.6. Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión 
das actividades gramaticais propostas e na súa resolución. 

– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura 
comprensiva na interpretación dos textos, recoñecendo posibles usos 
discriminatorios. 



– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, revisando e 
reformulando as conclusións obtidas. 

– CA2.6. 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. 

– CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título. 

– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das 
estruturas gramaticais, comprobando a precisión e a validez das 
inferencias realizadas. 

– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de 
obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando 
instrumentos pautados. 

– CA3.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os 
aspectos apreciados en obras literarias. 

– CA3.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, 
recoñecendo os temas e os motivos, os elementos simbólicos e a 
funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos. 

– CA3.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha 
obra da literatura en lingua castelá, recollendo de forma analítica a 
información correspondente. 

– CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de 
obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando 
instrumentos pautados. 

– CA4.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os 
aspectos apreciados en obras literarias. 

– CA4.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, 
recoñecendo os temas e os motivos, os elementos simbólicos e a 
funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos. 

– CA4.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha 
obra da literatura en lingua galega, recollendo de forma analítica a 
información correspondente. 

– CA5.1. Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas 
do Estado español, valorando a diversidade lingüística como un 
elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a todas as 
linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa. 

– CA5.2. Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega 
como símbolo da riqueza do noso patrimonio lingüístico. 

 
Sociedade II 

– CA1.1. Discrimináronse as consecuencias para a organización das 
sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a alicerzaron, 
situándoas no tempo e no espazo. 

– CA1.2. Non vai ser valorado o modelo globalizado actual de relacións 
económicas mediante o estudo das transformacións económicas. 
CA1.3. Non van ser valoradas as características da organización 
social contemporánea.  

– CA1.4. Examinouse a evolución das relacións internacionais 
contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que 
permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos actuais. 

– CA1.5. Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, 
analizando a súa evolución, os seus principios e as súas institucións 
significativas, e argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais 
dos países membros da Unión Europea. 



– CA1.6. Non van ser valorados os acontecementos históricos globais 
en relación coa evolución histórica do Estado español e do territorio 
galego.  

– CA1.7. Non van ser valorados os trazos esenciais da arte 
contemporánea.  

– CA2.1. Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal 
de Dereitos Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando 
a súa implicación para a vida cotiá. 

– CA2.2. Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas 
de funcionamento das principais institucións internacionais, xulgando o 
seu papel nos conflitos mundiais. 

– CA2.4. Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático 
español valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento. 

 
 
 
 
 

1. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE 
II (CURSO SEGUNDO DE ARTES GRÁFICAS) 
 

   Xa se realizou consonte todo o desenvolvido. 
 
 

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

2.1. No caso de 2º FP Básica de Artes Gráficas, dun total de once alumnos, dez 
aprobaron na avaliación ordinaria do mes de abril. Tan só un alumno 
quedou pendente de avaliación na convocatoria extraordinaria do mes de 
xuño. 

2.2. Segundo o anterior, trátase dunha 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. 

2.3. 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. 

2.4. Os mínimos esixibles son, na lingua galega e española, a corrección 
ortográfica e morfolóxica, a riqueza léxica e o contido dos distintos 
exercicios gramaticais e literarios esixidos; tamén vai ser valorada a 
elaboración dunha instancia xunto co dominio dun/ha autor/a e obras da 
literatura galega (Castelao: Un ollo de vidro e Retrincos e Galdós: Fortunata 
y Jacinta). No caso do estudo da Sociedade, os mínimos esixibles son o 
coñecemento e características da Ilustración, das revolucións francesa e 
rusa, do nacionalsocialismo alemán e do fascismo italiano, das 
características da  2ª Guerra Mundial, do sistema da URSS e do 
capitalismo (crise de 1929 incluída). 

2.5. Utilizaranse para recoller a información e a aprendizaxe do alumno e así, 
proceder a avaliación: 

A) Probas obxectivas: non haberá ningún tipo de exame, nin oral nin  
escrito. 
Só van ser avaliables TODOS OS EXERCICIOS ESCRITOS enviados 
por e-mail ao alumno durante o período especial da pandemia, que 
deben ser entregados 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.  

B) Actitude: será valorada a puntualidade na entrega, a limpeza dos 
traballos e o esforzo empregado na súa realización.  

C) Criterios de cualificación. 
Realizaranse exercicios continuos sobre unha puntuación de OITO 
PUNTOS (sobre DEZ PUNTOS) que será dividida ponderadamente en 
función dos items enviados e realizados; por outro lado, puntuarase tamén 
a demorada lectura de dúas obras de Castelao: Un ollo de vidro e 
Retrincos. A lectura destas obras vai contar un total de DOUS PUNTOS 
sobre o total dos DEZ PUNTOS.  

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas. 
Todas as semanas 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 unha parte mínima do 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


