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• Identificación da programación 
FPB1 – Comunicación e Sociedade 

• 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 

esixíbeis 
Criterios de Cualificación 

LINGUA GALEGA E CASTELÁ 
RA1. Utiliza estratexias comunicativas 
para interpretar e comunicar información 
oral en lingua galega e en lingua castelá, 

CA1.3. Realizouse un uso correcto dos 
elementos de comunicación non verbal 
nas argumentacións e nas exposicións. 



no ámbito laboral e noutros contextos, 
aplicando os principios da escoita activa, 
estratexias razoadas de composición e as 
normas lingüísticas correctas en cada 
caso. 

CA1.5. 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. 

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. 

CA2.3. 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. 

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. 

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

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. 

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

SOCIEDADE 
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. 



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. 

CA2.5. 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. 

LINGUA INGLESA 
RA1. Utiliza estratexias para interpretar e 
comunicar información oral en lingua 
inglesa, elaborando presentacións orais de 
pouca extensión, ben estruturadas, 
relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito 
persoal, público ou profesional. 

CA1.1. Aplicáronse as estratexias de 
escoita activa para a comprensión precisa 
das mensaxes recibidas. 
CA1.5. Realizáronse presentacións orais 
breves de textos descritivos, narrativos e 
instrutivos dos ámbitos persoal, público 
ou profesional, de acordo cun guión 
sinxelo, aplicando a estrutura de cada tipo 
de texto e utilizando, de ser o caso, 
medios informáticos. 

RA2. Participa en conversas en lingua 
inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e 
clara en situacións habituais frecuentes 
dos ámbitos persoal ou profesional, 
activando estratexias de comunicación 
básicas. 

CA2.3. Utilizáronse estratexias básicas de 
compensación para suplir carencias na 
lingua estranxeira, como a observación da 
persoa interlocutora e a procura da súa 
axuda para facilitar a bidirecionalidade da 
comunicación. 

RA3. Elabora textos escritos breves e 
sinxelos en lingua inglesa, en situacións 
de comunicacións habituais e frecuentes 
dos ámbitos persoal, público ou 
profesional, desenvolvendo estratexias 
estruturadas de composición, e aplica 
estratexias de lectura comprensiva. 

CA3.2. Identificáronse as ideas 
fundamentais e a intención comunicativa 
básica do texto. 
CA3.4. Completáronse e reorganizáronse 
frases e oracións, atendendo ao propósito 
comunicativo e a normas gramaticais 
básicas. 
CA3.5. Elaboráronse textos breves e 
adecuados a un propósito comunicativo, 
seguindo modelos estruturados. 
CA3.6. Utilizouse o léxico esencial 
axeitado para situacións frecuentes e para 
o contexto dos ámbitos persoal ou 
profesional. 
CA3.8. Utilizáronse dicionarios impresos 
e en liña e correctores ortográficos dos 
procesadores na composición dos textos. 

 

• Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 
-Teranse en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores 

- O alumnado pode mellor a súa cualificación cos exercicios propostos no terceiro trimestre 



- Para o alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas a nota será a media das dúas 
avaliacións presenciais, que poderá ser mellorada até cun máximo de 3 puntos coa elaboración 
de exercicios do terceiro trimestre.  

- Para o alumnado con algunha avaliación presencial suspensa formularanse actividades de 
recuperación e ampliación que permitan chegar ao aprobado. Se a media das dúas primeiras 
avaliacións é superior a 2, aplicaráselles tamén a regra do máximo dos tres puntos (unha 
persoa cunha media de 4 podería chegar, por exemplo, ao 7). 

• Actividades de recuperación 
Proporanse unha serie de exercicios de repaso, reforzo e ampliación, que serán enviados e 
explicados e deberán ser reenviados polo alumnado feitos para a súa corrección, que poderá 
ter varias fases. Utilizaranse blogues, vídeos, exercicios online e até ferramentas coas que o 
alumnado está máis familiarizado como é o caso do instagram. 

• 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 
Realizaranse unha serie de actividades de reforzo e repaso de cuestións vistas en aulas, 
organizadas por bloques correspondentes coas áreas en que se divide o módulo. 

Todos os exercicios son corrixidos individualmente e tamén se resolven individualmente todas 
as dúbidas que se formularon. 

Foméntase a aprendizaxe significativa e moi especialmente a competencia de aprender a 
aprender, de maneira que se realizan exercicios diversos, do tipo: 

- Análise comprensiva de materiais audiovisuais históricos. 

- Busca de información histórica relacionada coa materia, en fontes confiábeis proporcionadas 
polo profesor, que permitan coñecer un pouco máis a historia local do lugar de habitación de 
cada un dos alumnos. 

- Lectura e reflexión de textos relacionados coa sincronía histórica e a comprensión do mundo 
actual sempre en relación co seu pasado. 

- Análise de usos e corrección lingüística con exercicios que traballan sobre as redes sociais. 

- Traballo con música arredor de cuestións sociolingüísticas e de reflexión sobre a riqueza da 
diversidade e do ecolingüismo, moi especialmente no caso galego. 



- Práctica de exercicios de inglés online e gamificación. 

• 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. 
 


