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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Cifp Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalaría e Turismo CSHOT05 Dirección de servizos de restauración Superior Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0179 Inglés 1º 5 160 160 

Profesorado asignado ao módulo MARIA RAÑON PIMENTEL 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Este será o procedemento para a cualificación da avaliación 3ª e final. 

- Con respecto ás unidades previas ao peche do centro, estas foron avaliadas e a súa 
cualificación vese reflectida na nota de 1ª e a 2ª Avaliación. 

- Con respecto ás unidades que se traballaron desde casa, valoraranse as tarefas realizadas. 

- Como se trata dun módulo con contidos progresivos, con respecto a como cualificar a 3ª 
avaliación, decidimos en reunión de Departamento aplicar a mesma nota da 2ª, e considerar a 
súa consolidación ou mellora, ata un máximo de 1 punto, en función das tarefas entregadas. 

 

Contidos mínimos para a avaliación 3ª e final: 

Os mínimos para o módulo de Inglés, evidenciarán a consecución dos resultados de 
aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo de 2020 así coma aqueles posteriores que foron 
practicados e aprendidos por seren fundamentais e requeriron dunha participación activa nas 
tarefas a realizar e entregar. Así consideramos como  contidos minimos os correspondentes 
ás unidades didácticas esenciais propias da súa profesión: 

Información sobre un restaurante UD1, tomar reservas UD2, recibir e sentar aos clientes UD3, 
comandas e descrición de menús: pratos entrantes, principais UD4 e postres UD9, 
recomendación de pratos e maridaxe de viños UD5, coñecemento de bar e técnicas e 
elaboración de cócteles UD6 e UD7,  cafes UD8, a conta UD10, e planificación de eventos 
UD12. 
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Sobre estas unidades básicas e fundamentais, os criterios mínimos de avaliación que 
deberán acadar son os seguintes: 

 

 

R.A.1: Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e 
sinxelos, emitidos en lingua estándar, e identifica o contido da mensaxe. 

C.A.1.1: Identificouse a idea principal da mensaxe 

C.A.1.2.:Recoñeceuse a finalidade de mensaxes gravadas e enténdese o ánimo do falante. 

C.A.1.3:Extraeuse a información específica referida a temas profesionais, vida social e 
académica. 

 

 

R.A.2: Interpreta información profesional escita e analiza comprensivamente os seus contidos. 

C.A.2.1:Fíxose unha lectura autónoma comprensiva de textos específicos do sector. 

C.A.2.2:Interpretouse doadamente o significado esencial. 

C.A.2.3:Extraeuse a información máis detallada dun texto relativo á súa profesión. 

 

R.A.3: Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturados, e analiza o contido da 
situación e se adapta ao rexistro do interlocutor 

C.A.3.1.:Identificaronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

C.A 3.2.:Expresouse con fluidez sobre temas xerais e da profesión. 

C.A. 3.5:Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

 

R.A.4: Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. 

C.A.4.1.:Redactáronse textos claros e detallados sobre temas da súa especialidade 

C.A.4.4.:Formalizouse documentación específica do seu campo profesional 

C.A.4.5.:Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico. 

 

R.A.5: Aplica actitudes de comportamento profesionais en situacións de comunicación e 
describe as relacións típicas características do país da lingua estranxeira. 

C.A.5.2.:Describíronse os protocolos e as normas de relaciñon social propios do país. 

C.A.5.5:Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social dos paises de lingua inglesa 
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Estes mínimos serán a referencia para configurar, se fosen necesarías, as probas de 
recuperación das partes non superadas e guiarán o procedemento xeral de avaliación ordinaria 
do módulo. 

 

 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Non se aplica o procedemento para a recuperación no grupo de Ordinario. 

3.1 Actividades de recuperación 

No grupo de Ordinario non se desenvolven actividades de recuperación ao estaren 
todos aprobados na 1º e na 2º avaliación. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

 O alumnado que estea en situación de Perda de Dereito á avaliación continua (PD) 
 terá como referencia os contidos, obxectivos e criterios de avaliación recollidos na 
 presente programación. Deberá realizar as tarefas que se lle indiquen e/ou unha  proba 
 final escrita sobre os contidos impartidos até o 13 de marzo de 2020 así coma das 
 unidades de ampliación que se consideren esenciais. De darse esa proba final, 
 avaliaranse cada unha das catro destrezas como se indicaba na programación orixinal 
 (expresión escrita, oral, comprensión escrita e oral) que terán un peso dun 25% cada 
 unha. Para poder superar o módulo deberán ser capaces de superar os contidos e 
 obxectivos considerados como mínimos esixibles nesta programación. 

 Dado a situación actual de estado de alarma, a proba de avaliación para o alumnado 
 con perda de dereito á avaliación continua (PD) poderá ser realizada telematicamente. 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Non se precisaron medidas de reforzo nin repaso específico. No módulo de Inglés o 
repaso está sempre presente porque é unha materia continua e progresiva. 

Aproveitando que era un grupo que traballaba e se desenvolvía ben de manera 
autónoma, traballamos outras 3 unidades que presentaban contidos importantes para 
a súa profesión. Polo tanto os contidos inicialmemte programados en Outubro estarían 
a finais de Maio todos vistos. 

 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Neste grupo non se detectaron necesidade especiais. 

 

 

 

 

 

 

En Compostela, a 14 de maio de 2020. 

 

Asdo.: María Rañón Pimentel 
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