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• Identificación da programación 
2º FPB – Comunicación e Sociedade (Ingl 

• Mínimos esixíbeis e Criterios de Cualificación 
Elaboramos este cadro en baseándonos no currículo oficial da materia, recollido no DECRETO 
107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional 
básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen 
vinte e un currículos de títulos profesionais básicos, seleccionando unha serie de mínimos 
esixíbeis e os criterios seleccionados para os determinar: 

 
Resultados de aprendizaxe mínimos 

esixibles 
Criterios de Cualificación 

RA1. Utiliza estratexias para interpretar e 
comunicar información oral en lingua 
inglesa, aplicando os principios da escoita 
activa e elaborando presentacións orais de 

CA1.3. Identificouse o sentido global e as 
ideas principais do texto oral e de 
estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais 



pouca extensión, claras e estruturadas, 
relativas a temas e aspectos concretos, 
frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, 
público e profesional. 

frecuentes e de contido predicible e 
concreto. 
CA1.4. Identificáronse trazos fonéticos e 
de entoación esenciais que axudan a 
entender o sentido global e as ideas 
principais e secundarias da mensaxe 

RA2. Mantén conversas sinxelas e breves 
en lingua inglesa en situacións habituais e 
concretas, cara a cara ou por medios 
técnicos, do ámbito persoal, público e 
profesional, empregando estratexias de 
comunicación básica. 

CA2.4. Mantívose a interacción utilizando 
diversas estratexias de comunicación 
esenciais para amosar o interese e a 
comprensión. 
CA2.6. Utilizáronse estruturas gramaticais 
e oracións sinxelas, e un repertorio 
esencial e limitado de expresións, frases, 
palabras frecuentes e marcadores de 
discurso lineais. 

RA3. Elabora textos breves e sinxelos con 
certo detalle en lingua inglesa relativos a 
situacións de comunicación habituais do 
ámbito persoal, público e profesional, 
aplicando estratexias de lectura 
comprensiva e desenvolvendo estratexias 
sistemáticas de composición. 

CA3.4. Completáronse frases, oracións e 
textos sinxelos atendendo ao propósito 
comunicativo, con estruturas gramaticais 
de escasa complexidade, en situacións 
habituais e concretas de contido 
predicible. 
CA3.5. Elaboráronse textos breves e 
sinxelos, adecuados a un propósito 
comunicativo, empregando os conectores 
máis frecuentes para enlazar as oracións. 

 

• Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 
No caso de non superar os períodos de avaliación anteriores o alumnado pode mellorar a súa 
cualificación no segundo trimestre a respecto do primeiro reforzando e repasando contidos 

• Actividades de recuperación 
A elaboración de traballos diarios e a realización de exercicios e probas, así como probas de 
recuperación. 

• Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con 
perda de dereito á avaliación continua (PD) 
A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posíbel. Nela entrarán unicamente os 
contidos e estándares mínimos e imprescindibles. 

• Medidas de reforzo, repaso e ampliación de 
contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de 
alarma para todo ou parte do alumnado 



Realizouse unha metolodoxía combinada e en todo caso favorecendo unha aprendizaxe 
significativa, partindo dun enfoque construtivista.  

Para favorecer a comprensión oral realizouse traballo constante coa técnica fill the gap, 
recorrendo a temas musicais de interese do alumnado, que espertan tamén a súa implicación 
na materia. 

Utilizamos vídeos diversos para facilitar unha boa fonética, entendendo as linguas como algo 
vivo e variado e non encorsetado, tentando ver como se fala inglés en diferentes partes do 
mundo. 

A respecto do vocabulario centrámonos en aspectos que permitisen relacionar o seu traballo 
no ámbito da electricidade e da electrónica coa materia: Fixemos unha actividade 
interlingüística que consistiu, ao longo do curso, en ir etiquetando todos os materiais con que 
ían traballando no seu obradoiro, cos nomes dos elementos en galego e inglés, de maneira que 
puidesen ser usados indistintamente e con axilidade. 

Á hora de traballarmos a expresión escrita, realizamos exercicios de redacción vinculados coa 
expresividade persoal, facilitando pautas concretas, instrumentos e léxico que lles permitise 
expresar sentimentos persoais dunha maneira sinxela, así como falar dos seus problemas, das 
súas familias e amigos, dunha maneira persoal e que procurando a utilidade desas prácticas. 

 

• Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 
Ante a diversidade do grupo valoramos sempre adaptacións de mecanismos especializados 
para cada alumno así como adaptacións nos tempos, prazos e realización de actividades. 

 
 


