
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º TRIMESTRE. CURSO 2019/2020. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Centro educativo: CIFP Compostela 
Familia profesional: Hostalaría e Turismo/ Artes Gráficas 
Ciclo formativo: 1º Aloxamento e Lavandería, 1º Cociña e Restauración, 1º Artes Gráficas. 
Módulo profesional: Comunicación e Sociedade I 
Materia: Inglés 
Profesorado responsable da materia: Paula Pampín Blanco 

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E MÍNIMOS EXIXIBLES. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E RAS. 

Avaliación e criterios de cualificación 

Alumnado de 
materia 
pendente ou 
PD 

Criterios de avaliación: 

RAS Criterios de avaliación e mínimos exixibles 

RA1 Utiliza estratexias 
comunicativas para 
interpretar e comunicar 
información oral en 
lingua galega e en lingua 
castelá, aplicando os 
principios da escoita 
activa, estratexias 
sinxelas de composición 
e as normas lingüísticas 
básicas 

CA1.2 Identificouse a intención comunicativa básica de 
mensaxes directas ou recibidas mediante formatos 
electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as 
súas implicacións no uso do vocabulario empregado. 
 
CA1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que 
presenta a información de xeito secuenciado e progresivo en 
situacións habituais frecuentes e de contido predicible. 
 
CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas 
a contextos diferentes (formal, non formal e situacións 
profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases e palabras de situacións habituais 
frecuentes e de contido altamente predicible segundo o 
propósito comunicativo do texto. 

RA2 Utiliza estratexias 
comunicativas para 
interpretar e comunicar 
información escrita en 
lingua galega e en lingua 
castelá, aplicando á 
composición autónoma 
de textos breves 
seleccionados, 
estratexias de lectura 
comprensiva e de 
análise, síntese e 
clasificación, de xeito 
estruturado e 
progresivo 

CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben 
estruturado, utilizando un repertorio memorizado de 
modelos de oracións e conversas breves e básicas, sobre 
situacións habituais frecuentes e de contido altamente 
predicible. 
 
CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e 
ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto 
final resulte claro e preciso. 
 
CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do 
título. 
 

RA3  Realiza a lectura 
de textos literarios 
representativos da 
literatura castelá 

CA 3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os 
seus trazos básicos, o seu contido global, e analizouse a súa 
intención e o seu contexto. 
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anteriores ao século 
XIX, xerando criterios 
estéticos para a 
construción do gusto 
persoal 

CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención 
comunicativa básica do texto. 
CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un 
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e 
marcadores de discurso lineais, en situacións habituais 
frecuentes, de contido moi predicible. 
 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 
CA 3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións 
frecuentes e para o contexto dos ámbitos persoal ou 
profesional. 

 

Cualificación 
final 
 

Criterios de cualificación para obter a cualificación final de curso:  
- Alumnos coa 1º e 2º avaliación aprobada: A nota nunca será inferior a 2º avaliación, 

podendo aumentar esta nota ata 1 punto (ao que logo se lle hai que achar o 30% 
correspondente á materia de inglés) en base ao traballo feito tras o 13 de marzo. 

- Alumnos con soamente a 2º avaliación aprobada: Ao ser avaliación continua, o 
alumnado coa segunda avaliación aprobada verase no mesmo caso que o alumnado que 
superou a 1º e a 2º avaliación. 

- Alumnos con PD: Proba de avaliación extraordinaria (en base aos mínimos, criterios e 
contidos que se especifican a continuación, e que inclúe unicamente  o traballado ata o 
13 de marzo). 

- Alumnos coa 1º e 2ª avaliación suspensa ou a 2º avaliación suspensa: Proba de 
recuperación (en base aos mínimos, criterios e contidos que se especifican a 
continuación, e que inclúe unicamente  o traballado ata o 13 de marzo). 

 

3. PROCEDEMENTO PARA RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 

3.1. Actividades de recuperación 

- Proba de recuperación 1: Proba de respostas curtas baseada nos contidos vistos na clase até 

o 13 de marzo, ben “on-line” ou presencialmente, segundo as circunstancias o permitan. 

- Proba específica de recuperación 2: Proba específica tipo test de opción múltiple baseada nos 

contidos vistos na clase até o 13 de marzo, ben “on-line” ou presencialmente, segundo as 

circunstancias o permitan. 

3.2. Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda do dereito á avaliación 

continua (PD).  

- Proba de avaliación extraordinaria 1: Proba de respostas curtas baseada nos contidos vistos 

na clase até o 13 de marzo, ben “on-line” ou presencialmente, segundo as circunstancias o 

permitan. 

- Proba específica de avaliación extraordinaria 2: Proba tipo test de opción múltiple baseada 

nos contidos vistos na clase até o 13 de marzo, ben “on-line” ou presencialmente, segundo as 

circunstancias o permitan. 

Os mínimos sinalados arriba cos seus correspondentes criterios de avaliación son a referencia 

para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as 



probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua 

(PD). Tanto os contidos das probas coma estes mínimos exixibles para acadar a 

avaliación positiva están baseados nos criterios de avaliación previos, os cales son 

comúns a todas as unidades do modulo na materia de inglés, e foron todos vistos ata o 

13 de marzo de 2020.  

*As últimas das unidades programada non puido ser desenvolvida antes do 13 de marzo de 

2020 polo que non será tida en conta para a avaliación do módulo. 

Polo tanto os instrumentos de avaliación empregados para avaliar cada criterio neste terceiro 
trimestre son os que se especifican a continuación:. 

Listening (CA1.2, 1.3, 3.3) 
- Listen to a customer booking hotel rooms for the family.  

 
Writing activities (CA 2.6, 3.4, 3.5, 3.6.,1.6.) 

- Talking about possessions. 
- Technological devices vocabulary. 
- Vocabulary on transports. 

 
Reading activities (CA3.1, 3.2, 3.3.) 

- An e-mail. Talking about new acquisitions. 
 
Speaking activities (CA2.7, 2.1.) 

- How to buy in a shop. 

*Cada unha das 4 skills valen o 25%. 
 

4. MEDIDAS DE REFORZO, REPASO E AMPLIACIÓN DE CONTIDOS E APRENDIZAXES 

ANTERIORES Ó ESTADO DE ALARMA PARA TODO OU PARTE DO ALUMNADO. 

Como medidas de reforzo e repaso dende o 13 de marzo compártese co alumnado a través de 

Google Drive e mais da Aula Virtual do CIFP Compostela tarefas de repaso e reforzo. Resólvense 

dúbidas vía mensaxería da aula virtual do CIFP Compostela, do correo corporativo e do gmail 

creado ad hoc. Devólvense corrixidas a cada alumno individualmente as tarefas corrixidas.  

Actividades Actividades de resposta curta e versadas sobre os contidos vistos antes do 13 de marzo. 
Actividades de resposta múltiple a través de cuestionarios sinxelos (para facilitar a atención 
á diversidade) 
Actividades de listening con respostas múltiples. 

Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

Dende o 13 de marzo compártese co alumnado a través de Google Drive e mais da Aula 
Virtual do CIFP Compostela tarefas de repaso e reforzo. Resólvense dúbidas vía mensaxería 
da aula virtual do CIFP Compostela, do correo corporativo e do gmail creado ad hoc. 
Devólvense corrixidas a cada alumno individualmente as tarefas corrixidas.  
No caso do alumando sen conectividade, antes de que o centro lle proporcionase 
ordenadores e conexión, fixéronse chegar as actividades impresas a través da xefatura do 
centro (con excepción das actividades de listening, que o alumnado nesta situación tivo que 
facer a posteriori). 

Materiais e 
recursos 

- Explicacións compartidas pola aula virtual, o correo ou fotocopias impresas. 
- Tarefas compartidas pola aula virtual, o correo ou fotocopias impresas. 
- Cuestionarios compartidos pola web, o correo ou fotocopias impresas. 

 



5.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE DO ALUMNADO MATRICULADO NO MÓDULO. 

Tras a avaliación inicial e as reunións co equipo docente e orientación, detectáronse algunhas 

necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se acordou 

que as probas conceptuais se fixeran preferentemente tipo TEST de preguntas con respostas 

alternativas, para facilitarlle ao alumnado a identificación e resolución do cuestionario dun xeito 

mais doado e igualmente eficiente. Tamén se tivo en conta o tempo de execución do 

cuestionario, asinándolle o suficiente sen límite. Este tipo de proba e medida, será a Proba 

específica de recuperación/avaliación extraordinaria 2, prevista para a 3ª avaliación.  

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

Publicidade a través da páxina web do centro.  
Actividades formativas a través dos medios telemáticos e a distancia (correo, aula virtual...).  
Aviso á dirección do centro/xefatura de estudos para a posta en contacto co alumnado 
desconectado.  
 

 

 

Santiago de Compostela a  14 de Maio do 2020. 


