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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 

ZSHOT01 XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS SUPERIOR Adultos: 
DUAL 

Código 
MP/UF 
 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0180  2.º LINGUA ESTRANXEIRA: ALEMÁN Segundo 7 157 157 

Profesorado asignado ao módulo XURXO FEIJOO GARCÍA 

 

2.Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo – Segunda lingua 
estranxeira: alemán - evidenciarán a consecución de todos os resultados de 
aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de 
participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumnado deberá 
participar regularmente nas actividades programadas. Porén, dado que estamos ante un 
módulo de natureza lingüística, cómpre puntalizar que demos todos os contidos exixíbeis con 
anterioridade á primeira semana de marzo tras finalizar a segunda avaliación. 

Os mínimos para este módulo deberán acadar os logros anunciados nos criterios de 
avaliación mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico, 
empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

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

CA.1.1: Situose a mensaxe no seu contexto profesional. 

CA.1.2: Captouse a idea principal da mensaxe. 

CA.1.4: Identificouse a actitude e a intención da persoa interlocutora. 

RA.2: Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza 
comprensivamente os seus contidos. 

CA.2.1: Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. 

CA.2.2: Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. 
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CA.2.3: Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. 

RA.3: Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da 
mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. 

CA.3.1: Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. 

CA 3.2: Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

CA.3.8: Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión. 

RA.4: Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. 
CA.4.1:  Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos. 
CA.4.6: Redactouse unha carta comercial a partir de instrucións detalladas e modelos dados. 

RA.5: Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e 
describe as relacións típicas características do país de lingua alemá. 
CA.5.1: Definíronse os trazos máis significativos dos costumes e dos usos da comunidade 
onde se fale a lingua estranxeira. 
CA.5.2: Describíronse os protocolos e as normas de relación social dos países de lingua 
inglesa. 

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 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do módulo de Alemán están ligadas aos mínimos exixíbeis, 
detallados en cada unidade didáctica, e fan referencia necesariamente a cada unha das catro 
destrezas avaliadas: comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita. 

O alumnado que queira superar con éxito a materia de Alemán terá que realizar aquelas 
actividades que en cada unidade didáctica teñen a ver cos contidos e obxectivos 
considerados como mínimos. 

Durante o período ordinario non se fixeron recuperacións das probas das avaliacións non 
superadas xa que tivemos en conta o nivel final atinxido ao tratarse dunha avaliación 
continua. 

Porén, unha vez rematado o período lectivo (atá a primeira semana de marzo), houbo un 
alumno suspenso. Este alumno, que recibiu material de apoio e repaso durante o 
confinamente, debía facer o exame de recuperación do módulo despois das prácticas de 
empresa. Dado que estas prácticas foron suspendidas polo actual, estado de alarma, fixouse 
como data da realización desta proba a semana do 8 ao 12 de xuño de 2020. O alumno 
deberá facer esta proba se quere superar o módulo e esta poderá ser de tipo telemático ou 
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presencial (se a situación mudase) e abranguerá os contidos vistos durante todo o curso e 
versará sobre as destrezas non superadas polo alumno e os contidos mínimos relatados 
arriba.  

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito 
á avaliación continua (PD) 
Non se detalla esta proba por non ter alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
(PD). 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e  
anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado 
Non se precisaron medidas de reforzo nin repaso específico. No módulo de Alemán o repaso 
estivo sempre presente ao longo do curso porque é unha materia continua e progresiva.  

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado 
no módulo 
Neste grupo non se detectaron necesidade especiais ao non haber ningún alumnado con 
necesidades específicas. 

 

 

En Compostela, a 14 de maio de 2020 

 

 

Asdo: Xurxo Feijoo García 
 


