
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2019/202015016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Cociña e restauración Ciclos
formativos de
grao básico

CBHOT01Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3011 Comunicación e Sociedade I 22019/2020 206206

MP3011_13 Comunicación en linguas galega e castelá I 22019/2020 8888

MP3011_23 Comunicación en lingua inglesa I 22019/2020 5959

MP3011_33 Sociedade I 22019/2020 5959

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo INÉS VIDAL LÓPEZ,PAULA PAMPIN BLANCO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Dada  la diversidad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de la zona de Santiago de Compostela, se oferta un ciclo formativo básico

de Artes Gráficas.

Se formula con un currículum de diseño abierto, para adecuarlo a la realidad de la zona y el tipo de alumnado del Centro.

La Formación Profesional, en el ámbito del sistema educativo, tiene como finalidad la preparación del alumnado para la actividad en el campo

profesional, proporcionándole una formación polivalente que le permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo

de su vida.

La finalidad de este módulo es que el alumno sea capaz de:

- Expresarse con corrección oralmente y por escrito.

- Producir textos en distintos formatos.

- Utilizar los idiomas de nuestra Comunidad , así como el inglés.

- Conocer la evolución de las distintas sociedades del mundo.

Logrando estos objetivos, el alumnado está en disposición de pasar a formar parte del mundo laboral.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
301113

Resultados de aprendizaxe

301123

Resultados de
aprendizaxe

301133

Resultados de
aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 RA3 RA1 RA2

1 Presentándonos 8 3 X X

2 Comunicándonos en presente 10 4 X X X X

3 Que estás facendo? Que vas
facer?

10 4 X X

4 Viaxando 10 4 X

5 Que ben nos entendemos! 10 4 X X X

6 A vida a través dos textos
escritos.

10 4 X X

7 O oficio de entreter contando I. 10 4 X X

8 O oficio de entreter contando II. 10 4 X

9 Cantas linguas falas? 10 3 X

10 Where are you from? 13 8 X X X

11 Have you got a memory stick? 16 9 X X X

12 We go by car 14 8 X X X

13 What do you do? 16 9 X X X

14 As paisaxes naturais 8 4 X

15 Sociedades prehistóricas 8 4 X

16 Nacemento das cidades 8 4 X

17 Europa medieval 8 4 X X

18 Europa na Idade Moderna 6 4 X X

19 Galicia na época medieval e
moderna

8 4 X X

20 A poboación 7 4 X X

21 A arte 6 4 X

Total: 206

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Presentándonos 8

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios estéticos para a construción do
gusto persoal SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aprendizaxe e uso de vocabulario relativo a nacionalidades e
profesións.

1,011.1 1.1 Coñecer e identificar o vocabulario específico desta unidade.

Escoita de diálogos e situacións adecuados á temática da
unidade.

2,022.1 4.1 Aplicar estratexias de escoita activa.

2.2 4.2 Identificar trazos fonéticos e pronuncias específicos da unidade.

2.3 4.3 Identificar costumes e normas doutras nacionalidades.

Lectura dun texto acaído para esta unidade. 1,033.1 3.1 Identificar a intención comunicativa da mensaxe.

3.2 3.2 Recoñecer as estruturas gramaticais propias da unidade.

Aprendizaxe e manexo do verbo TO BE, adxectivos posesivos,
adverbios de frecuencia e

1,044.1 2.1 Identificar e utilizar correctamente a gramática desta unidade.

Conversa en situacións adecuadas á temática da unidade 1,055.1 5.1 Realizar presentacións expresándose con claridade.

5.2 5.2 Interactuar utilizando correctamente a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

Elaboración de textos escritos segundo a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

2,066.1 6.1 Completar estruturas típicas da temática da unidade.

6.2 6.2 Elaborar textos no formato adecuado.

6.3 6.3 Utilizar as ferramentas dispoñibles para escribir correctamente.

8TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades
gramaticais propostas e na súa resolución

PE.1•

S 20 CA4.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua galega no período
considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

PE.2•

S 15 CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de
recollida de información

PE.3•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA4.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias
vitais

LC.1•

S 20 CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os
temas e os motivos básicos

LC.2•

S 20 CA4.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua
galega a partir de textos literarios

LC.3•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral.

 Intercambio comunicativo: elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais informais e formais da lingua; adecuación ao contexto comunicativo.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral. Organización da frase: estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá.

 Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC).

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua castelá a partir da Idade Media e ata o século XVIII.

 Narrativa: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria.

 Poesía: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. Interpretación.

 Teatro: temas e estilos segundo a época literaria.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Aprendizaxe e uso de
vocabulario relativo a
nacionalidades e
profesións.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Escoita de diálogos e
situacións adecuados á
temática da unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

1,0Lectura dun texto acaído
para esta unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

1,0Aprendizaxe e manexo do
verbo TO BE, adxectivos
posesivos, adverbios de
frecuencia e

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

1,0Conversa en situacións
adecuadas á temática da
unidade

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Elaboración de textos
escritos segundo a temática
e estruturas sintácticas da
unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

8,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Comunicándonos en presente 10

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

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 SI

RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto
persoal SI

RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios estéticos para a construción do
gusto persoal SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Apendizaxe e uso de vocabulario relativo á tecnoloxía, familia e
transporte.

1,011.1 Coñecer e identificar o vocabulario específico desta unidade.

Aprendizaxe e manexo do presente simple e estrutura 1,022.1 2.1 Identificar e utilizar correctamente a gramática desta unidade.

Lectura dun texto acaído para esta unidade. 2,033.1 3.1 Identificar a intención comunicativa da mensaxe.

3.2 3.2 Recoñecer as estruturas gramaticais propias da unidade.

Escoita de diálogos e situacións adecuados á temática da
unidade.

2,044.1 4.1 Aplicar estratexias de escoita activa.

4.2 4.2 Identificar trazos fonéticos e pronuncias específicos da unidade.

4.3 4.3 Identificar costumes e normas doutras nacionalidades.

Conversa en situacións adecuadas á temática da unidade 2,055.1 5.1 Realizar presentacións expresándose con claridade.

5.2 5.2 Interactuar utilizando correctamente a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

Elaboración de textos escritos segundo a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

2,066.1 6.3 Utilizar as ferramentas dispoñibles para escribir correctamente.

6.2 6.1 Completar estruturas típicas da temática da unidade.

6.3 6.2 Elaborar textos no formato adecuado.

10TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades
gramaticais propostas e na súa resolución

PE.1•

S 8 CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en
relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa
finalidade

PE.2•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito,
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

PE.3•

S 5 CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación
dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero

PE.4•

S 7 CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e
o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas

LC.1•

N 2 CA2.5 Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e
niveis da lingua, e pautas de elaboración

PE.5•

S 5 CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos,
de xeito que o texto final resulte claro e preciso

PE.6•

S 7 CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título LC.2•

S 7 CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten
a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de
aprendizaxe para mellorar a comunicación escrita

TO.1•

S 5 CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto

TO.2•

N 2  CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e
comprobouse a validez das inferencias realizadas

LC.3•

S 8 CA3.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período
considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

LC.4•

S 7 CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de
recollida de información

PE.7•

N 2 CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias
vitais

LC.5•

S 5 CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os
temas e os motivos básicos

LC.6•

S 7 CA3.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua
castelá a partir de textos literarios

LC.7•

N 2 CA4.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua galega no período
considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

LC.8•

S 5 CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de
recollida de información

TO.3•

N 2 CA4.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias
vitais

TO.4•

S 5 CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os
temas e os motivos básicos

LC.9•

N 2 CA4.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua
galega a partir de textos literarios

LC.10•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral.

 Intercambio comunicativo: elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais informais e formais da lingua; adecuación ao contexto comunicativo.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral. Organización da frase: estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá.

 Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC).
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Contidos

 Tipos de textos. Características de textos de propios da vida cotiá e profesional.

 Estratexias de lectura: elementos textuais.

 Pautas para a utilización de dicionarios diversos.

 Estratexias básicas no proceso de composición escrita.

 Presentación de textos escritos en distintos soportes. Aplicación das normas gramaticais e ortográficas en lingua castelá e en lingua galega.

 Textos escritos. Principais conectores textuais en lingua castelá e en lingua galega. Aspectos básicos das formas verbais nos textos, con especial atención ás perífrases verbais, á
concordancia e a coherencia temporal e modal. Funcións substantiva, adxectiva e adverbial do verbo. Sintaxe (enunciado, frase e oración; suxeito e predicado; complemento directo,
 Léxico específico da familia profesional do título.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX.

 Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico e interferencias).

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

 Crítica dos prexuízos lingüísticos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Apendizaxe e uso de
vocabulario relativo á
tecnoloxía, familia e
transporte.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

LC.8•

LC.9•

LC.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

TO.1•

TO.3•

TO.4•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Aprendizaxe e manexo do
presente simple e estrutura

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

LC.8•

LC.9•

LC.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

TO.1•

TO.3•

TO.4•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Lectura dun texto acaído
para esta unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

LC.8•

LC.9•

LC.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Escoita de diálogos e
situacións adecuados á
temática da unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

LC.8•

LC.9•

LC.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Conversa en situacións
adecuadas á temática da
unidade

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

LC.8•

LC.9•

LC.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Elaboración de textos
escritos segundo a temática
e estruturas sintácticas da
unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

LC.8•

LC.9•

LC.10•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Que estás facendo? Que vas facer? 10

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de
linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Apendizaxe e uso de vocabulario relativo á vestimenta e
saúde.

1,011.1 1.1 Coñecer e identificar o vocabulario específico desta unidade.

Aprendizaxe e manexo do presente continuo, CAN e BE
GOING TO.

1,022.1 2.1 Identificar e utilizar correctamente a gramática desta unidade.

Lectura dun texto acaído para esta unidade. 2,033.1 3.1 Identificar a intención comunicativa da mensaxe.

3.2 3.2 Recoñecer as estruturas gramaticais propias da unidade.

Escoita de diálogos e situacións adecuados á temática da
unidade.

2,044.1 4.1 Aplicar estratexias de escoita activa.

4.2 4.2 Identificar trazos fonéticos e pronuncias específicos da unidade.

4.3 4.3 Identificar costumes e normas doutras nacionalidades.

Conversa en situacións adecuadas á temática da unidade 2,055.1 5.1 Realizar presentacións expresándose con claridade.

5.2 5.2 Interactuar utilizando correctamente a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

Elaboración de textos escritos segundo a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

2,066.1 6.3 Utilizar as ferramentas dispoñibles para escribir correctamente.

6.2 6.2 Elaborar textos no formato adecuado.

6.3 6.1 Completar estruturas típicas da temática da unidade.

10TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.3 Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas
argumentacións e nas exposicións

TO.1•

S 20 CA1.4 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión
e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos
discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero

TO.2•

S 20 CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades
gramaticais propostas e na súa resolución

PE.1•

S 10 CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá LC.1•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.2 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX

LC.2•

N 5 CA5.3 Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións de
bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico

TO.3•

N 5 CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo,
rexeitando os prexuízos lingüísticos

TO.4•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral.

 Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC).

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX.

 Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

 Crítica dos prexuízos lingüísticos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Apendizaxe e uso de
vocabulario relativo á
vestimenta e saúde.

LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

- 18 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Aprendizaxe e manexo do
presente continuo, CAN e
BE GOING TO.

LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

2,0Lectura dun texto acaído
para esta unidade.

LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

2,0Escoita de diálogos e
situacións adecuados á
temática da unidade.

LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Conversa en situacións
adecuadas á temática da
unidade

LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

2,0Elaboración de textos
escritos segundo a temática
e estruturas sintácticas da
unidade.

LC.1•

LC.2•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Viaxando 10

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Apendizaxe e uso de vocabulario relativo a lugares e comidas. 1,011.1 1.1 Coñecer e identificar o vocabulario específico desta unidade.

Aprendizaxe e manexo do pasado simple. 1,022.1 2.1 Identificar e utilizar correctamente a gramática desta unidade.

Lectura dun texto acaído para esta unidade. 2,033.1 3.1 Identificar a intención comunicativa da mensaxe.

3.2 3.2 Recoñecer as estruturas gramaticais propias da unidade.

Escoita de diálogos e situacións adecuados á temática da
unidade.

2,044.1 4.1 Aplicar estratexias de escoita activa.

4.2 4.2 Identificar trazos fonéticos e pronuncias específicos da unidade.

4.3 4.3 Identificar costumes e normas doutras nacionalidades.

Conversa en situacións adecuadas á temática da unidade 2,055.1 5.1 Realizar presentacións expresándose con claridade.

5.2 5.2 Interactuar utilizando correctamente a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

Elaboración de textos escritos segundo a temática e estruturas
sintácticas da unidade.

2,066.1 6.1 Completar estruturas típicas da temática da unidade.

6.2 6.2 Elaborar textos no formato adecuado.

6.3 6.3 Utilizar as ferramentas dispoñibles para escribir correctamente.

10TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.1 Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de
actualidade e identificáronse as súas características principais

LC.1•

S 25 CA1.2 Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o
sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral

TO.1•

S 20 CA1.3 Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas
argumentacións e nas exposicións

LC.2•

N 5 CA1.4 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión
e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos
discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero

TO.2•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades
gramaticais propostas e na súa resolución

LC.3•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua castelá a partir da Idade Media e ata o século XVIII.

 Narrativa: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria.

 Poesía: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. Interpretación.

 Teatro: temas e estilos segundo a época literaria.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Apendizaxe e uso de
vocabulario relativo a
lugares e comidas.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

1,0Aprendizaxe e manexo do
pasado simple.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Lectura dun texto acaído
para esta unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

2,0Escoita de diálogos e
situacións adecuados á
temática da unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

2,0Conversa en situacións
adecuadas á temática da
unidade

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

2,0Elaboración de textos
escritos segundo a temática
e estruturas sintácticas da
unidade.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Que ben nos entendemos! 10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 NO

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 SI

RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de
linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Escoita e comprensión dunha noticia xornalística 4,011.1 1.1 Aprender a realizar as habilidades dunha escoita activa

1.2 1.2 Analizar e identificar as características dos textos orais xornalísticos

Debate sobre os contidos dunha noticia 4,022.1 2.1 Aprender a expoñer e argurmentar as ideas propias

2.2 2.2 Utilizar nivel de lingua e normas lingüísticas adecuadas na produción
dun texto oral

Valoración dos erros gramaticais das actividades anteriores 2,033.1 3.1 Identificar os usos incorrectos na produción de textos orais

10TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de
actualidade e identificáronse as súas características principais

LC.1•

S 10 CA1.2 Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o
sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral

PE.1•

S 10 CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en
relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa
finalidade

PE.2•

N 1 CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito,
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

TO.1•

S 10 CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación
dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero

LC.2•

S 5 CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e
o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas

LC.3•

S 10 CA2.5 Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e
niveis da lingua, e pautas de elaboración

LC.4•

S 5 CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos,
de xeito que o texto final resulte claro e preciso

PE.3•

S 5 CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título TO.2•

N 1 CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten
a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de
aprendizaxe para mellorar a comunicación escrita

PE.4•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto

LC.5•

S 5  CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e
comprobouse a validez das inferencias realizadas

LC.6•

S 10 CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá LC.7•

S 10 CA5.2 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX

PE.5•

N 2 CA5.3 Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións de
bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico

TO.3•

N 1 CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo,
rexeitando os prexuízos lingüísticos

TO.4•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de textos. Características de textos de propios da vida cotiá e profesional.

 Estratexias de lectura: elementos textuais.

 Pautas para a utilización de dicionarios diversos.

 Estratexias básicas no proceso de composición escrita.

 Presentación de textos escritos en distintos soportes. Aplicación das normas gramaticais e ortográficas en lingua castelá e en lingua galega.

 Textos escritos. Principais conectores textuais en lingua castelá e en lingua galega. Aspectos básicos das formas verbais nos textos, con especial atención ás perífrases verbais, á
concordancia e a coherencia temporal e modal. Funcións substantiva, adxectiva e adverbial do verbo. Sintaxe (enunciado, frase e oración; suxeito e predicado; complemento directo,
 Léxico específico da familia profesional do título.

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua castelá a partir da Idade Media e ata o século XVIII.

 Narrativa: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria.

 Poesía: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. Interpretación.

 Teatro: temas e estilos segundo a época literaria.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Escoita e comprensión
dunha noticia xornalística

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

- 26 -



ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Debate sobre os contidos
dunha noticia

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Valoración dos erros
gramaticais das actividades
anteriores

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

10,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A vida a través dos textos escritos. 10

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto
persoal SI

RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de
linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Recoñecemento de tipos de texto 2,011.1 1.1 Valorar e analizar as características da tipoloxía textual

Ideas principais e secundarias nos textos 2,022.1 2.1 Utilizar ferramentas para a comprensión dun texto

2.2 2.2 Aplicar estratexias de lectura comprensiva

2.3 2.3 Resumir e tirar as ideas principais e secundarias

Niveis de lingua nos textos escritos 3,033.1 3.1 Recoñecer niveis de lingua en textos escritos

3.2 3.2 Aplicar estratexias de lectura comprensiva

3.3 3.3 Resumir e tirar as ideas principais e secundarias

Redacción correcta de textos de diferente tipoloxía 2,044.1 4.1 Aplicar as normas gramaticais e ortográficas na produción de textos

4.2 4.2 Utilizar o léxico profesional específico

4.3 4.3 Utilizar pautas sistemáticas na produción de textos

Presentación adecuada de traballos escritos 1,055.1 5.1 Elaborar textos relacionados coa familia profesional gramaticalmente

5.2 5.2 Elaborar textos de formato e léxico segundo o destinatario

10TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período
considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

LC.1•

S 10 CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de
recollida de información

TO.1•

S 10 CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias
vitais

LC.2•

S 20 CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os
temas e os motivos básicos

TO.2•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA3.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua
castelá a partir de textos literarios

TO.3•

S 10 CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá LC.3•

S 10 CA5.2 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX

TO.4•

N 5 CA5.3 Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións de
bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico

TO.5•

N 5 CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo,
rexeitando os prexuízos lingüísticos

TO.6•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC).

 Tipos de textos. Características de textos de propios da vida cotiá e profesional.

 Estratexias de lectura: elementos textuais.

 Pautas para a utilización de dicionarios diversos.

 Estratexias básicas no proceso de composición escrita.

 Presentación de textos escritos en distintos soportes. Aplicación das normas gramaticais e ortográficas en lingua castelá e en lingua galega.

 Textos escritos. Principais conectores textuais en lingua castelá e en lingua galega. Aspectos básicos das formas verbais nos textos, con especial atención ás perífrases verbais, á
concordancia e a coherencia temporal e modal. Funcións substantiva, adxectiva e adverbial do verbo. Sintaxe (enunciado, frase e oración; suxeito e predicado; complemento directo,
 Léxico específico da familia profesional do título.

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua castelá a partir da Idade Media e ata o século XVIII.

 Narrativa: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria.

 Poesía: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. Interpretación.

 Teatro: temas e estilos segundo a época literaria.

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua galega desde a Idade Media e ata o século XIX.

 A literatura medieval.

 A literatura dos Séculos Escuros.

 A literatura do século XIX: etapas e obras máis significativas.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Recoñecemento de tipos de
texto

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•

2,0Ideas principais e
secundarias nos textos

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Niveis de lingua nos textos
escritos

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•

2,0Redacción correcta de
textos de diferente tipoloxía

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Presentación adecuada de
traballos escritos

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•

10,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 O oficio de entreter contando I. 10

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto
persoal SI

RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de
linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Familiarización con textos de literatura castelá da etapa. 4,011.1 1.1 Coñecer as etapas e obras deste período.

1.2 1.2 Aplicar estratexias para a comprensión de textos literarios.

Elaboración de fichas técnicas de literatura castelá. 4,022.1 2.1 Comprender a obra dentro do período.

2.2 2.2 Reflexionar sobre a obra e os contidos.

Elaboración de mapas conceptuais sobre literatura castelá. 2,033.1 3.1 Extraer información a partir das obras.

10TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período
considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

LC.1•

S 15 CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de
recollida de información

LC.2•

S 10 CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias
vitais

TO.1•

S 10 CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os
temas e os motivos básicos

TO.2•

S 20 CA3.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua
castelá a partir de textos literarios

LC.3•

S 10 CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá PE.1•

S 10 CA5.2 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX

LC.4•

N 5 CA5.3 Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións de
bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico

TO.3•

N 5 CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo,
rexeitando os prexuízos lingüísticos

TO.4•

100TOTAL
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4.7.e) Contidos

Contidos

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua galega desde a Idade Media e ata o século XIX.

 A literatura medieval.

 A literatura dos Séculos Escuros.

 A literatura do século XIX: etapas e obras máis significativas.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX.

 Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico e interferencias).

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

 Crítica dos prexuízos lingüísticos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Familiarización con textos
de literatura castelá da
etapa.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Elaboración de fichas
técnicas de literatura
castelá.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

2,0Elaboración de mapas
conceptuais sobre literatura
castelá.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

PE.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

10,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 O oficio de entreter contando II. 10

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto
persoal SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Familiarización con textos de literatura galega da etapa. 4,011.1 1.1 Coñecer as etapas e obras deste período.

1.2 1.2 Aplicar estratexias para a comprensión de textos literarios.

Elaboración de fichas técnicas de literatura galega. 4,022.1 2.1 Comprender a obra dentro do período.

2.2 2.2 Reflexionar sobre a obra e os contidos.

Elaboración de mapas conceptuais sobre literatura galega. 2,033.1 3.1 Extraer información a partir das obras.

10TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA3.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período
considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

LC.1•

S 25 CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de
recollida de información

TO.1•

N 5 CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos
apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias
vitais

LC.2•

S 20 CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os
temas e os motivos básicos

LC.3•

S 25 CA3.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua
castelá a partir de textos literarios

PE.1•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua galega desde a Idade Media e ata o século XIX.

 A literatura medieval.
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Contidos

 A literatura dos Séculos Escuros.

 A literatura do século XIX: etapas e obras máis significativas.

 A formación da lingua galega e da lingua castelá.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX.

 Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico e interferencias).

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

 Crítica dos prexuízos lingüísticos.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Familiarización con textos
de literatura galega da
etapa.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

TO.1•

4,0Elaboración de fichas
técnicas de literatura
galega.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

TO.1•

2,0Elaboración de mapas
conceptuais sobre literatura
galega.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

TO.1•

10,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Cantas linguas falas? 10

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Proceso de formación das linguas galega e castelá. 3,011.1 1.1 Coñecer a evolución lingu¿ística no proceso de formación das dúas

1.2 1.2 Coñercer a evolución social no proceso de formación das dúas
linguas.

Estudo dos fenómenos do contacto entre as dúas linguas. 3,022.1 2.1 Valorar os fenómenos de contacto entre galego e castelán.

Normalización da lingua galega. 4,033.1 3.1 Valorar a lingua propia da nosa Comunidade Autónoma.

3.2 3.2 Rexeitar os prexuízos lingu¿ísticos.

10TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en
relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa
finalidade

TO.1•

S 10 CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito,
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

TO.2•

N 10 CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación
dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero

LC.1•

S 10 CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e
o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas

TO.3•

S 10 CA2.5 Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e
niveis da lingua, e pautas de elaboración

LC.2•

S 10 CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos,
de xeito que o texto final resulte claro e preciso

PE.1•

S 10 CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título PE.2•

S 10 CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten
a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de
aprendizaxe para mellorar a comunicación escrita

LC.3•

S 10 CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto

TO.4•

S 10  CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e
comprobouse a validez das inferencias realizadas

LC.4•

100TOTAL
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4.9.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral.

 Intercambio comunicativo: elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais informais e formais da lingua; adecuación ao contexto comunicativo.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral. Organización da frase: estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá.

 Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC).

 Tipos de textos. Características de textos de propios da vida cotiá e profesional.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Proceso de formación das
linguas galega e castelá.

LC.2•

LC.3•

LC.4•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

TO.4•

3,0Estudo dos fenómenos do
contacto entre as dúas
linguas.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

TO.2•

TO.3•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Normalización da lingua
galega.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

TO.3•

10,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Where are you from? 13

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

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 SI

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 SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

- Understanding and practising vocabulary related to
countries and nationalities.

3,011.1 - Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of
meaningful contexts.

- Use of the verb TO BE to give personal and
professional information using vocabulary from the unit.

6,022.1 - Sequencing of words to ask affirmative and negative questions
and give answers using the verb to be.

2.2 - Answering of comprehension questions about a text on video
games, using the negative form of the verb to be.

- Listening comprehension to understand the
general meaning of a message

4,033.1 - Listening comprehension of a simple and informal conversation
and answering questions to show comprehension.

13TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das
mensaxes recibidas

TO.1 - Actitude na proba de comprensión
oral.

•

S 5 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

PE.1 - Proba de comprensión oral.•

S 6 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

PE.2 - Proba de comprensión oral•

N 2 CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a
entender o sentido xeral da mensaxe

TO.2 - Probas de comprensión oral•

S 6 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

TO.3 - Observación das interaccións.•

S 6 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

PE.3 - Proba sobre a gramática da unidade.•

S 5 CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia
comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes

TO.4 - Observación das interaccións.•

N 2 CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.5 - Oservación do comportamenta na
aula.

•

N 2 CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países
onde se fale a lingua estranxeira

TO.6 - Indicadores do coñecementoda
cultura do país da língua estranxeira.

•

N 2  CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira

TO.7 - Indicadores do coñecemento da
cultura do país da língua estranxeira.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 6 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

TO.8 - Observación das interaccións.•

N 2 CA2.2 Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar
o interese e a comprensión

TO.9 - Observación das interaccións.•

N 2 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

TO.10 - Observación das interaccións.•

S 5 CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito
comunicativo do texto

TO.11 - Observación das interaccións.•

S 6 CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia
comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou
neutro e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea
distorsionada

TO.12 - Observación das interaccións.•

S 6 CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu
contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto

PE.4 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto PE.5 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 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

PE.6 - Proba de comprensión lectora.•

S 5 CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito
comunicativo e a normas gramaticais básicas

PE.7 - Cuestionario sobre gramática.•

S 6 CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo
modelos estruturados

PE.8 - Proba de expresión escrita.•

S 6 CA3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto
dos ámbitos persoal ou profesional

PE.9 - Proba de expresión escrita.•

N 2 CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as
normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión

TO.13 - Sobre os produtos entregados polos
alumnos.

•

N 2 CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos
procesadores na composición dos textos

TO.14 - Observación do uso das
ferramentas para a comprensión.

•

N 2 CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.15 - Observación do comportamento na
aula.

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras.

 Descrición xeral de persoas, lugares e obxectos dos ámbitos profesional e público.

 Narración e explicación sobre situacións habituais e frecuentes do presente, do pasado e do futuro.

 Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal ou profesional.

 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en presente e pasado; verbos principais, modais e auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e frecuentes.
Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e finalizar.
 Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico que presenten maior dificultade.

 Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais.

 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.

 Formatos electrónicos máis usuais.

 Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a interacción.

 Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa.
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Contidos

 Comprensión da información global e da idea principal de textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados.

 Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, aos contextos e aos propósitos comunicativos tendo en conta un enfoque centrado no uso da lingua e na súa dimensión
social.
 0Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

  Estruturas gramaticais básicas:

  A oración simple e a oración composta con and/or/but.

  Dicionarios impresos e en liña, e correctores ortográficos.

 Propiedades básicas do texto.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Estratexias de planificación e de corrección escrita.

 Estratexias de expresión e de interacción escrita.

 Usos sociais da lingua: información xeral, opinión e valoración.

 Funcións comunicativas máis habituais dos ámbitos persoal, público ou profesional en medios escritos.

 Coherencia espazo-temporal e cohesión a través do uso de recursos sinxelos para iniciar, desenvolver ou rematar un texto escrito.

 Contidos léxico-semánticos sinxelos e básicos da lingua inglesa.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0- Understanding
and practising vocabulary
related to countries and
nationalities.

Explicación y
exposición del
vocabulario básico
relativo a distintos
países y
nacionalidades.

•

Observación,
valoración y corrección
(si procede) de las
distintas realizaciones
tanto orales como
escritas.

•

Listening de un texto
breve con formato de
mensaje de chat para
introducir las  fórmulas
de presentación usando
vocabulario de paises y
nacionalidades.

•

Elaboración de frases
breves explicando la
procedencia de
distintas personas,
objetos o productos
culturales.

•

Realización oral de un
texto similar en el que
el alumno se presente.

• Libro de texto, audio
Cds, ppt, vídeo y
proyector de pantalla.

• PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0- Use of the verb
TO BE to give personal and
professional information
using vocabulary from the
unit.

Explicar al alumnado
las nociones
gramaticales relativas a
verbo TO BE, tanto en
forma afirmativa,
negativa e interrogativa.
Explicar las diferencias
de uso en relación a
nuestro idioma.

•

Valorar tareas del
alumnado.

•

Corregir las
realizaciones fonéticas
del alumnado y explicar
aspectos básicos sobre
la pronunciación del
inglés para evitar
hábitos erróneos.

•

Explicar diferentes usos
y costumbres en países
de habla inglesa.

•

Aprendizaje y manejo
del verbo TO BE
identificando distintas
fotografía con el
nombre del personaje y
su procedencia.

•

Completar tabla y
oraciones relativas a
dos jugadores y sus
login usando el verbo
TO BE en afirmativa y
negativa.

•

Realizar preguntas a
sus compañeros
utilizando el verbo TO
BE.

•

Listening sobre una
página web.

•

Reading
comprehension sobre
una página web.

•

Realizaciones orales
empleando
correctamente la
gramática aprendida.

•

Realizaciones escritas
que combinan
gramática y léxico que
permitan describir a
una persona (nombre,
edad, lugar de
procedencia, etc.)

•

Conocimiento general
de usos y costumbres
de países de habla
inglesa.

•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo  y proyector
de pantalla.

• PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0- Listening
comprehension to
understand the general
meaning of a message

Explicar los números en
inglés (cifras, fechas,
relojes...etc).

•

Valorar mediante  una
tabla de observación
las tareas y actitud del
alumnos hacia la
materia.

•

Listening introducción a
los números.

•

Listening de series de
números en las que el
alumno debe completar
los espacios.

•

Realización de
ejercicios escritos para
fijar el spelling.

•

Producción de textos
breves utilizando el
vocabulario y la
gramática de la unidad.

•

Aprendizaje de los
números en inglés.

•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo y proyector
de pantalla.

•

Ejercicios online.•

EasyLab-Laboratorio de
idiomas.

•

PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•

13,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Have you got a memory stick? 16

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

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 SI

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 SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

- Understanding and practice of vocabulary related
to families and technology.

4,011.1 - Completion of a short personalization activity to show
understanding and the appropriate use of new vocabulary

- Use of the present simple of the verb have got in
the affirmative and negative using vocabulary related to
technology while also encountering vocabulary related to
family.

6,022.1 - Identification of specific information in a comment on Internet to
practise the grammar and vocabulary of the unit

- Reading comprehension and completion of
answers of a questionnaire from a magazine for teenagers.

2,033.1 - Use of the questionnaire as a springboard for practice in the use
of the interrogative and abbreviated forms of have got.

- Listening comprehension to identify specific
information about family and family relationships.

4,044.1 - Identification of specific information in a listening about a real
situation related to reserving a hotel room

4.2 - Listening comprehension of a simple conversation in a shop.

4.3 - Asking of questions about objects required in a shop and their
price in order to consolidate the vocabulary and structures learnt.

16TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das
mensaxes recibidas

TO.1 - Actitude na proba de comprensión
oral.

•

S 5 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

PE.1 - Proba de comprensión oral.•

S 6 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

PE.2 - Proba de comprensión oral.•

N 2 CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a
entender o sentido xeral da mensaxe

TO.2 - Probas de comprensión oral.•

S 6 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

TO.3 - Observación das interaccións.•

S 6 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

PE.3 - Proba sobre a gramática da unidade.•

S 5 CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia
comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes

TO.4 - Observación das interaccións.•

N 2 CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.5 - Oservación do comportamenta na
aula.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países
onde se fale a lingua estranxeira

TO.6 - Indicadores do coñecementoda
cultura do país da língua estranxeira.

•

N 2  CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira

TO.7 - Indicadores do coñecemento da
cultura do país da língua estranxeira.

•

S 6 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

TO.8 - Observación das interaccións.•

N 2 CA2.2 Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar
o interese e a comprensión

TO.9 - Observación das interaccións.•

N 2 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

TO.10 - Observación das interaccións.•

S 5 CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito
comunicativo do texto

TO.11 - Observación das interaccións.•

S 6 CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia
comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou
neutro e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea
distorsionada

TO.12 - Observación das interaccións.•

S 6 CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu
contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto

PE.4 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto PE.5 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 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

PE.6 - Proba de comprensión lectora.•

S 5 CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito
comunicativo e a normas gramaticais básicas

PE.7 - Cuestionario sobre gramática.•

S 6 CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo
modelos estruturados

PE.8 - Proba de expresión escrita.•

S 6 CA3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto
dos ámbitos persoal ou profesional

PE.9 - Proba de expresión escrita.•

N 2 CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as
normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión

TO.13 - Sobre os produtos entregados polos
alumnos.

•

N 2 CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos
procesadores na composición dos textos

TO.14 - Observación do uso das
ferramentas para a comprensión.

•

N 2 CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.15 - Observación do comportamento na
aula.

•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras.

 Descrición xeral de persoas, lugares e obxectos dos ámbitos profesional e público.

 Narración e explicación sobre situacións habituais e frecuentes do presente, do pasado e do futuro.

 Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal ou profesional.

 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en presente e pasado; verbos principais, modais e auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e frecuentes.
Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e finalizar.
 Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico que presenten maior dificultade.

 Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais.

 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.
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Contidos

 Formatos electrónicos máis usuais.

 Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a interacción.

 Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa.

 Comprensión da información global e da idea principal de textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados.

 Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, aos contextos e aos propósitos comunicativos tendo en conta un enfoque centrado no uso da lingua e na súa dimensión
social.
 0Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

  Estruturas gramaticais básicas:

  A oración simple e a oración composta con and/or/but.

  Dicionarios impresos e en liña, e correctores ortográficos.

 Propiedades básicas do texto.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Estratexias de planificación e de corrección escrita.

 Estratexias de expresión e de interacción escrita.

 Usos sociais da lingua: información xeral, opinión e valoración.

 Funcións comunicativas máis habituais dos ámbitos persoal, público ou profesional en medios escritos.

 Coherencia espazo-temporal e cohesión a través do uso de recursos sinxelos para iniciar, desenvolver ou rematar un texto escrito.

 Contidos léxico-semánticos sinxelos e básicos da lingua inglesa.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0- Understanding
and practice of vocabulary
related to families and
technology.

Exposición y
explicación del
vocabulario relacionado
con la familia y la
tecnología.

•

Corrección y valoración
de las realizaciones
orales y escritas.

•

Realizar ejercicios con
vocabulario de
tecnología
emparejando imágenes
con el léxico pertinente.

•

Listening de frases y
vocabulario relativo a la
tecnología.

•

Prueba escrita.•

Escritos elaborados por
el alumno relacionando
el verbo estudiado con
el vocabulario de la
unidad.

•

Cooperative Pair work.
Diálogos en parejas
con preguntas y
respuestas

•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo, ppt y
proyector de pantalla.

• PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral.

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0- Use of the
present simple of the verb
have got in the affirmative
and negative using
vocabulary related to
technology while also
encountering vocabulary
related to family.

Explicación del verbo
HAVE GOT y sus
formas.

•

Valoración y correción
(si procede) de las
realizaciones de los
alumnos.

•

Uso del verbo HAVE
GOT , tanto en modo
afirmativo, negativo e
interrogativo ordenando
palabras para construir
oraciones.

•

Selección de las formas
HAS/ HAVE en función
de la persona.

•

Ejercicios de práctica
online.

•

Reading
comprehension de un
review sobre una tablet
en una página web.

•

Realizaciones escritas
usando la gramática de
la unidad.

•

Distinguir oralmente
entre las realizaciones
de HAVE GOT para las
distintas personas.

•

Prueba escrita.•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo  y proyector
de pantalla.

•

EasyLab- Laboratorio
de idiomas.

•

PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral.

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0- Reading
comprehension and
completion of answers of a
questionnaire from a
magazine for teenagers.

Valorar las tareas, la
actitud y las
realizaciones -tanto
orales como escritas-
del alumnado.

• Reading + Listening
comprehension de un
quiz -que tiene que
responder el alumno
individualmente y luego
compartir- sobre los
aparatos tecnológicos
que usa.

•

Construir preguntas
similares a las del quiz.

•

Realización oral de las
preguntas elaboradas
interactuando con la
clase.

•

Escucha activa sobre
un texto. Ser capaz de
contestar a preguntas
sobre el mismo
oralmente.

•

Elaboración de textos
breves utilizando la
gramática y el
vocabulario aprendidos.

•

•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo y proyector
de pantalla.

• PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral.

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0- Listening
comprehension to identify
specific information about
family and family
relationships.

Explicar el léxico de la
tarea y el uso del
GENITIVO SAJÓN en
las relaciones
familiares.

•

Valoración de las
realizaciones escritas y
orales, poniendo
especial atención a la
pronunciación del
sonido /s/

•

Relacionar un árbol
genealógico con el
léxico relativo a la
familia.

•

Escucha activa de un
texto contestando
verdadero o falso sobre
el léxico de la familia.

•

Escribir oraciones
relacionando a los
miembros de la familia
utilizando el GENITIVO
SAJÓN.

•

Prueba escrita.•

Poder explicar  por
escrito u oralmente la
relación familiar que
existe entre dos
personas.

•

Prueba escrita.•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo y proyector
de pantalla.

• PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral.

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•

16,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 We go by car 14

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

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 SI

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 SI

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

- Understanding and practice of vocabulary related
to transport through various activities.

4,011.1 - Listening activity to correctly identify and practise the
pronunciation of the target vocabulary.

- Use of the present simple of different verbs in the
affirmative and negative using vocabulary related to timetables
and routines.

6,022.1 - The meaningful use of the present simple to talk about routines
and things they do regularly.

2.2 - Learning and practice of the interrogative form of the present
simple and its abbreviated form.

- Listening comprehension to identify specific
information, identifying the prepositions of time.

4,033.1 - Active listening to identify information about the characteristics
of a train ticket in a real situation which requires going on a trip

3.2 - Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and
structures introduced in the unit.

14TOTAL

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das
mensaxes recibidas

TO.1 - Actitude na proba de comprensión
oral.

•

S 5 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

PE.1 - Proba de comprensión oral.•

S 6 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

PE.2 - Proba de comprensión oral•

N 2 CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a
entender o sentido xeral da mensaxe

TO.2 - Probas de comprensión oral•

S 6 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

TO.3 - Observación das interaccións.•

S 6 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

PE.3 - Proba sobre a gramática da unidade.•

S 5 CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia
comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes

TO.4 - Observación das interaccións.•

N 2 CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.5 - Oservación do comportamenta na
aula.

•

N 2 CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países
onde se fale a lingua estranxeira

TO.6 - Indicadores do coñecementoda
cultura do país da língua estranxeira.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2  CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira

TO.7 - Indicadores do coñecemento da
cultura do país da língua estranxeira.

•

S 6 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

TO.8 - Observación das interaccións.•

N 2 CA2.2 Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar
o interese e a comprensión

TO.9 - Observación das interaccións.•

N 2 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

TO.10 - Observación das interaccións.•

S 5 CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito
comunicativo do texto

TO.11 - Observación das interaccións.•

S 6 CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia
comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou
neutro e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea
distorsionada

TO.12 - Observación das interaccións.•

S 6 CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu
contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto

PE.4 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto PE.5 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 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

PE.6 - Proba de comprensión lectora.•

S 5 CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito
comunicativo e a normas gramaticais básicas

PE.7 - Cuestionario sobre gramática.•

S 6 CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo
modelos estruturados

PE.8 - Proba de expresión escrita.•

S 6 CA3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto
dos ámbitos persoal ou profesional

PE.9 - Proba de expresión escrita.•

N 2 CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as
normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión

TO.13 - Sobre os produtos entregados polos
alumnos.

•

N 2 CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos
procesadores na composición dos textos

TO.14 - Observación do uso das
ferramentas para a comprensión.

•

N 2 CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.15 - Observación do comportamento na
aula.

•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras.

 Descrición xeral de persoas, lugares e obxectos dos ámbitos profesional e público.

 Narración e explicación sobre situacións habituais e frecuentes do presente, do pasado e do futuro.

 Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal ou profesional.

 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en presente e pasado; verbos principais, modais e auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e frecuentes.
Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e finalizar.
 Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico que presenten maior dificultade.

 Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais.

 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.

 Formatos electrónicos máis usuais.
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Contidos

 Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a interacción.

 Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa.

 Comprensión da información global e da idea principal de textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados.

 Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, aos contextos e aos propósitos comunicativos tendo en conta un enfoque centrado no uso da lingua e na súa dimensión
social.
 0Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

  Estruturas gramaticais básicas:

  A oración simple e a oración composta con and/or/but.

  Dicionarios impresos e en liña, e correctores ortográficos.

 Propiedades básicas do texto.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Estratexias de planificación e de corrección escrita.

 Estratexias de expresión e de interacción escrita.

 Usos sociais da lingua: información xeral, opinión e valoración.

 Funcións comunicativas máis habituais dos ámbitos persoal, público ou profesional en medios escritos.

 Coherencia espazo-temporal e cohesión a través do uso de recursos sinxelos para iniciar, desenvolver ou rematar un texto escrito.

 Contidos léxico-semánticos sinxelos e básicos da lingua inglesa.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0- Understanding
and practice of vocabulary
related to transport through
various activities.

Dar a conocer el
vocabulario de la
unidad.

•

Utilizar la unidad para
hablar
transversalmente del
medio ambiente
mediante la proyección
de un vídeo.

•

Valorar y corregir las
realizaciones del
alumnado.

•

Identificar distintas
fotografías relacionadas
con el transporte y el
léxico pertinente.

•

Comprobar el ejercicio
anterior mediante un
listening.

•

Completar  y relacionar
frases con el léxico
aprendido apropiado.

•

Visualización de un
vídeo sobre el
transporte en el Reino
Unido.

•

Realizaciones orales y
escritas sobre el léxico
del transporte.

•

Reflexión sobre medios
de transporte y medio
ambiente.

•

Libro de texto, audio
Cds  y proyector de
pantalla.

•

Aula audiovisuales.•

PCs.•

EasyLab- Laboratorio
de idiomas.

•

PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0- Use of the
present simple of different
verbs in the affirmative and
negative using vocabulary
related to timetables and
routines.

Explicación del
PRESENT SIMPLE ,
sus formas y usos.

• Reading
comprehension sobre
una familia inglesa y
cómo cada uno de los
miembros de la misma
va al trabajo/ escuela.

•

Elegir las formas de
PRESENT SIMPLE
adecuadas, que sean
ciertas para cada
alumno.

•

Lectura de un texto
sobre uno de los
alcaldes de Londres.
Contestar a las
preguntas sobre los
hábitos del mismo y de
los londinenses.

•

Visualización de un
vídeo sobre costumbres
británicas.

•

Valoración y corrección
(si procede) de las
realizaciones de los
alumnos.

•

Comentar el vídeo
sobre las costumbres
británicas y animar a
los alumnos a plasmar
las diferencias con
nuestro país utilizando
el PRESENT SIMPLE.

•

Realizaciones orales y
escritas utilizando
PRESENT SIMPLE.

•

Elaboración de
preguntas sobre los
hábitos de los
compañeros y
afirmaciones sobre los
propios.

•

Prueba escrita.•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo y proyector
de pantalla.

•

Aula de audiovisuales.•

PCs.•

PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0- Listening
comprehension to identify
specific information,
identifying the prepositions
of time.

Explicar cómo se dice
la hora en inglés.Ver
las diferencias con
nuestro idioma.

•

Explicar las distintas
realizaciones fonéticas
de la 3ª persona de
singular del PRESENT
SIMPLE (/s/ /z/ /iz/)

•

Valorar las distintas
realizaciones del
alumnado y corregir (si
procede) las mismas.

•

Listening sobre las
horas haciendo
corresponder fotos y
horarios.

•

Responder por escrito a
distintas preguntas
sobre horarios en
timetables, tickets,
clocks, etc.

•

Completar oraciones
con distintas
preposiciones.

•

Práctica de ejercicios
online.

•

Dar la hora en inglés,
tanto por escrito como
oralmente. Saber
preguntar qué hora es.

•

Prueba escrita.•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo y proyector
de pantalla.

•

PCs•

PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•

14,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 What do you do? 16

4.13.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

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 SI

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 SI

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

- Understanding and practice of vocabulary related
to jobs and areas of work.

4,011.1 - Identification of specific information in an Internet blog to
practise the vocabulary of the unit.

- Learning and practice of the present simple of
different verbs to talk about jobs

6,022.1 - Practice of the present simple of different verbs in the affirmative
and negative using adverbs of frequency to talk about routines and to revise
the negative form.

2.2 - The use of reference material as support when completing
activities, in this case, a graphic to show the use of adverbs of frequency.

- Reading of a magazine article to learn about daily
routines of families in the United Kingdom.

4,033.1 - Proof of understanding of a text by answering questions
correctly and using adverbs of frequency.

- Identification of the use of there is/there are in a
listening comprehension and revision of the numbers.

2,044.1 - Focus on the pronunciation of the `schwa¿ sound /¿/ and its
correct pronunciation in different jobs.

16TOTAL

4.13.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das
mensaxes recibidas

TO.1 - Actitude na proba de comprensión
oral.

•

S 5 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

PE.1 - Proba de comprensión oral.•

S 6 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

PE.2 - Proba de comprensión oral•

N 2 CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a
entender o sentido xeral da mensaxe

TO.2 - Probas de comprensión oral•

S 6 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

TO.3 - Observación das interaccións.•

S 6 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

PE.3 - Proba sobre a gramática da unidade.•

S 5 CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia
comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes

TO.4 - Observación das interaccións.•

N 2 CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.5 - Oservación do comportamenta na
aula.

•

N 2 CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países
onde se fale a lingua estranxeira

TO.6 - Indicadores do coñecementoda
cultura do país da língua estranxeira.

•

- 72 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2  CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira

TO.7 - Indicadores do coñecemento da
cultura do país da língua estranxeira.

•

S 6 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

TO.8 - Observación das interaccións.•

N 2 CA2.2 Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar
o interese e a comprensión

TO.9 - Observación das interaccións.•

N 2 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

TO.10 - Observación das interaccións.•

S 5 CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito
comunicativo do texto

TO.11 - Observación das interaccións.•

S 6 CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia
comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou
neutro e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea
distorsionada

TO.12 - Observación das interaccións.•

S 6 CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu
contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto

PE.4 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto PE.5 - Proba de comprensión lectora.•

S 6 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

PE.6 - Proba de comprensión lectora.•

S 5 CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito
comunicativo e a normas gramaticais básicas

PE.7 - Cuestionario sobre gramática.•

S 6 CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo
modelos estruturados

PE.8 - Proba de expresión escrita.•

S 6 CA3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto
dos ámbitos persoal ou profesional

PE.9 - Proba de expresión escrita.•

N 2 CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as
normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión

TO.13 - Sobre os produtos entregados polos
alumnos.

•

N 2 CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos
procesadores na composición dos textos

TO.14 - Observación do uso das
ferramentas para a comprensión.

•

N 2 CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo
de discriminación

TO.15 - Observación do comportamento na
aula.

•

100TOTAL

4.13.e) Contidos

Contidos

 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras.

 Descrición xeral de persoas, lugares e obxectos dos ámbitos profesional e público.

 Narración e explicación sobre situacións habituais e frecuentes do presente, do pasado e do futuro.

 Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal ou profesional.

 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en presente e pasado; verbos principais, modais e auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e frecuentes.
Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e finalizar.
 Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico que presenten maior dificultade.

 Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais.

 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.

 Formatos electrónicos máis usuais.
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Contidos

 Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a interacción.

 Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa.

 Comprensión da información global e da idea principal de textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados.

 Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, aos contextos e aos propósitos comunicativos tendo en conta un enfoque centrado no uso da lingua e na súa dimensión
social.
 0Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

  Estruturas gramaticais básicas:

  A oración simple e a oración composta con and/or/but.

  Dicionarios impresos e en liña, e correctores ortográficos.

 Propiedades básicas do texto.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Estratexias de planificación e de corrección escrita.

 Estratexias de expresión e de interacción escrita.

 Usos sociais da lingua: información xeral, opinión e valoración.

 Funcións comunicativas máis habituais dos ámbitos persoal, público ou profesional en medios escritos.

 Coherencia espazo-temporal e cohesión a través do uso de recursos sinxelos para iniciar, desenvolver ou rematar un texto escrito.

 Contidos léxico-semánticos sinxelos e básicos da lingua inglesa.

4.13.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0- Understanding
and practice of vocabulary
related to jobs and areas of
work.

Introducir el vocabulario
relacionado con las
profesiones.

•

Valoración y corrección
de las realizaciones del
alumnado.

•

Relacionar distintos
trabajos con el léxico
correspondiente.

•

Seleccionar las
opciones correctas en
relación con la actividad
de un trabajo.

•

Listening y checking de
las actividades
anteriores.

•

Prueba escrita.•

Uso correcto del
vocabulario profesional
en distintos contextos
elaborando frases
sencillas.

•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo  y proyector
de pantalla.

• PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0- Learning and
practice of the present
simple of different verbs to
talk about jobs

Introducción a los
ADVERBS OF
FREQUENCY.
Explicación del uso
gramatical y su posición
dentro de la oración .

•

Valoración de las
realizaciones del
alumnado.

•

Reading
comprehension sobre el
trabajo de una chica
británica.

•

Elaboración de
oraciones sobre el texto
utlizando correctamente
el PRESENT SIMPLE.

•

Elaboración de
cuestiones sobre el
trabajo de esta chica,
para poder preguntar a
sus compañeros.

•

Elaboración de un texto
sencillo sobre el trabajo
de una persona
conocida, incluyendo
los puntos gramaticales
aprendidos , horarios y
léxico.

•

Realización de
preguntas y respuestas
oralmente,
interactuando con los
compañeros, tratando
de un trabajo en
concreto.

•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo  y proyector
de pantalla.

• PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•

- 78 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0- Reading of a
magazine article to learn
about daily routines of
families in the United
Kingdom.

Explicación de los
distintos hábitos en
cada país. Explicación
del vídeo. Realización
de preguntas para
valorar la comprensión.
Tema transversal:
Aprovechar el vídeo
para hablar sobre la
importancia de la
tolerancia con respecto
al otro y la importancia
de conocer las
costumbres de los
distintos países.

• Reading
Comprehension de dos
textos (uno sobre los
"Nolans" y otro sobre
los "Gutierrez",
contrastando las rutinas
diarias en España y en
el Reino Unido.

•

Contestar a preguntas
sobre los hábitos de los
dos países utilizando
los adverbios de
frecuencia.

•

Visualización de un
vídeo sobre el Reino
Unido y los hábitos de
sus habitantes.

•

Expresar las
preferencias de cada
uno oralmente.

•

Valoración de las
realizaciones del
alumnado.

•

Elaboración de un texto
breve comparando dos
sociedades.

•

Expresar las
preferencias y
comentar oralmente los
hábitos de UK y de
España.

•

Aula de audiovisuales.•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo  y proyector
de pantalla.

•

PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0- Identification of
the use of there is/there are
in a listening
comprehension and revision
of the numbers.

Explicar el uso de las
formas THERE IS/ARE,
tanto en modo
afirmativo, negativo
como interrogativo.

•

Explicar la
pronunciación del
sonido "schwa" de la
terminación -ER.

•

Observar y valorar las
realizaciones de los
alumnos.

•

Listening de cuatro
estudiantes hablando
de sus experiencias de
trabajo.

•

Contestar a distintas
preguntas sobre los
cuatro speakers.

•

Elaborar oraciones
simples con el verbo
THERE IS/ ARE.

•

Pronunciar
correctamente la
terminación -er.

•

Trabajo sobre un blog
colaborativo.

•

Elaboración de un
"digital wall"
colaborativo sobre las
profesiones de dos
jóvenes
emprendedores que les
hayan llamado la
atención .

•

Prueba escrita.•

Libro de texto, audio
Cds, vídeo  y proyector
de pantalla.

•

PCs.•

Aula de audiovisuales.•

EasyLab- Laboratorio
de idiomas.

•

PE.1 - Proba de
comprensión oral.

•

PE.2 - Proba de
comprensión oral

•

PE.3 - Proba sobre a
gramática da unidade.

•

PE.4 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.5 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.6 - Proba de
comprensión lectora.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre gramática.

•

PE.8 - Proba de
expresión escrita.

•

PE.9 - Proba de
expresión escrita.

•

TO.1 - Actitude na proba
de comprensión oral.

•

TO.2 - Probas de
comprensión oral

•

TO.3 - Observación das
interaccións.

•

TO.4 - Observación das
interaccións.

•

TO.5 - Oservación do
comportamenta na aula.

•

TO.6 - Indicadores do
coñecementoda cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.7 - Indicadores do
coñecemento da cultura
do país da língua
estranxeira.

•

TO.8 - Observación das
interaccións.

•

TO.9 - Observación das
interaccións.

•

TO.10 - Observación das
interaccións.

•

TO.11 - Observación das
interaccións.

•

TO.12 - Observación das
interaccións.

•

TO.13 - Sobre os
produtos entregados
polos alumnos.

•

TO.14 - Observación do
uso das ferramentas
para a comprensión.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

TO.15 - Observación do
comportamento na aula.

•

16,0TOTAL
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 As paisaxes naturais 8

4.14.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico SI

4.14.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Descrición dos elementos que conforman as paisaxes naturais 3,011.1 1.1 Describir e recoñecer as características das paisaxes naturais.

Elaboración de climogramas. 3,022.1 2.1 Representar graficamente os datos relativos aos climas.

2.2 2.2 Indentificar os climas a través da representación gráfica.

Comparación de paisaxes naturais. 2,033.1 3.1 Identificar as características das paisaxes naturais.

8TOTAL

4.14.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características
dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo

LC.1•

S 10 CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das
principais culturas que o exemplifican

TO.1•

S 10 CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período
prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas
coas sociedades actuais

LC.2•

S 15 CA1.4 Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio
galego e peninsular, identificando e comparando as súas principais características

TO.2•

S 20 CA1.5 Discrimináronse as principais características que require a análise das obras
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos
canónicos

LC.3•

N 5 CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural,
analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no
territorio galego e peninsular

LC.4•

N 5 CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga

TO.3•

S 15 CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación

LC.5•

N 5 CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo colaborativo

TO.4•

100TOTAL

4.14.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

 Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta en España; evolución do sector
produtivo durante o período.
 Colonización de América.

 Galicia na época medieval e moderna.

 Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos).

 Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou similares, etc); vocabulario específico.

4.14.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Descrición dos elementos
que conforman as paisaxes
naturais

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Elaboración de
climogramas.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

2,0Comparación de paisaxes
naturais.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

8,0TOTAL
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Sociedades prehistóricas 8

4.15.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais,
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato SI

4.15.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Descrición das etapas da evolución humana na Prehistoria. 2,011.1 1.1 Coñecer as etapas da evolución humana na Prehistoria.

Comparación da sociedade prehistórica coa actual. 3,022.1 2.1 Identificar as características da sociedade prehistórica.

2.2 2.2 Comparar as características da sociedade prehistórica coas da
actual.

Busca de información sobre a arte nestes períodos. 3,033.1 3.1 Diferenciar as características das obras artísticas nesta epoca.

3.2 3.2 Manexar diferentes instrumentos para a recollida de información.

8TOTAL

4.15.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.1 Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución
do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis
significativas das sociedades medievais en Galicia e en España

TO.1•

S 15 CA2.2 Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia
nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus elementos principais

LC.1•

S 10 CA2.3 Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios coloniais en América nas
culturas autóctonas e nas europeas

LC.2•

S 10 CA2.4 Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade
Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e
en España

TO.2•

S 10 CA2.5 Valoráronse os indicadores demográficos básicos das transformacións na poboación
europea, española e galega durante o período analizado

LC.3•

S 10 CA2.6 Describíronse as principais características da análise das obras pictóricas a través
do estudo de exemplos arquetípicos das escolas e dos estilos que se suceden en Europa,
en España e en Galicia desde o Renacemento ata a irrupción das vangardas históricas

TO.3•

S 10 CA2.7 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do perfil do
título, analizando as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus
sistemas organizativos e tecnolóxicos

LC.4•

S 15 CA2.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación

TO.4•

N 5 CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo en equipo

TO.5•

100TOTAL

4.15.e) Contidos
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Contidos

 Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.

 Sociedades prehistóricas.

 Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega (extensión, trazos, fitos principais e características
esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana); sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc); ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario
seleccionado e específico.
 Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

 Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta en España; evolución do sector
produtivo durante o período.
 Colonización de América.

 Galicia na época medieval e moderna.

 Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos).

 Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou similares, etc); vocabulario específico.

4.15.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Descrición das etapas da
evolución humana na
Prehistoria.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Comparación da sociedade
prehistórica coa actual.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

3,0Busca de información sobre
a arte nestes períodos.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

8,0TOTAL
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 Nacemento das cidades 8

4.16.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais,
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato SI

4.16.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Análise das características das cidades antigas. 2,011.1 1.1 Recoñecer as características das primeiras cidades.

Impacto das primeiras cidades na paisaxe natural. 2,022.1 2.1 Xulgar o impacto das primeiras cidades na paisaxe natural.

Localización de xacementos de sociedades prehistóricas e da
Idade Antiga.

4,033.1 3.1 Analizar a persistencia destas sociedades na actualidade.

3.2 3.2 Elaborar instrumentos para a recollida de información.

8TOTAL

4.16.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.1 Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución
do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis
significativas das sociedades medievais en Galicia e en España

LC.1•

S 10 CA2.2 Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia
nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus elementos principais

LC.2•

S 15 CA2.3 Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios coloniais en América nas
culturas autóctonas e nas europeas

LC.3•

S 15 CA2.4 Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade
Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e
en España

LC.4•

S 15 CA2.5 Valoráronse os indicadores demográficos básicos das transformacións na poboación
europea, española e galega durante o período analizado

LC.5•

N 5 CA2.6 Describíronse as principais características da análise das obras pictóricas a través
do estudo de exemplos arquetípicos das escolas e dos estilos que se suceden en Europa,
en España e en Galicia desde o Renacemento ata a irrupción das vangardas históricas

TO.1•

S 15 CA2.7 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do perfil do
título, analizando as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus
sistemas organizativos e tecnolóxicos

LC.6•

S 10 CA2.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación

LC.7•

N 5 CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo en equipo

TO.2•

100TOTAL

4.16.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.

 Sociedades prehistóricas.

 Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega (extensión, trazos, fitos principais e características
esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana); sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc); ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario
seleccionado e específico.
 Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

 Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta en España; evolución do sector
produtivo durante o período.
 Colonización de América.

4.16.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Análise das características
das cidades antigas.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

TO.1•

TO.2•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Impacto das primeiras
cidades na paisaxe natural.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

TO.1•

TO.2•

4,0Localización de
xacementos de sociedades
prehistóricas e da Idade
Antiga.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

TO.1•

TO.2•

8,0TOTAL
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4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 Europa medieval 8

4.17.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico NO

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais,
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato NO

4.17.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Análise das características da sociedade medieval. 2,011.1 1.1 Recoñecer as características da sociedade medieval.

Evolución do mundo medieval no espazo europeo e
extraeuropeo.

2,022.1 2.1 Analizar o impacto da evolución do mundo medieval nestes espazos.

Características e pervivencia das paisaxes agrarias medievais. 4,033.1 3.1 Identificar os elementos da paisaxe agraria medieval.

3.2 3.2 Valorar a pegada do mundo medieval na sociedade actual.

3.3 3.3 Procurar información utilizando as tecnoloxías dispoñibles.

8TOTAL

4.17.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características
dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo

TO.1•

N 10 CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das
principais culturas que o exemplifican

TO.2•

S 30 CA2.2 Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia
nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus elementos principais

LC.1•

S 30 CA2.4 Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade
Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e
en España

LC.2•

100TOTAL

4.17.e) Contidos

Contidos

 Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.

 Sociedades prehistóricas.

 Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega (extensión, trazos, fitos principais e características
esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana); sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc); ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario
seleccionado e específico.
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Contidos

 Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

 Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta en España; evolución do sector
produtivo durante o período.
 Colonización de América.

 Galicia na época medieval e moderna.

 Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos).

 Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou similares, etc); vocabulario específico.

4.17.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Análise das características
da sociedade medieval.

LC.1•

LC.2•

TO.1•

TO.2•

2,0Evolución do mundo
medieval no espazo
europeo e extraeuropeo.

LC.1•

LC.2•

TO.1•

TO.2•

4,0Características e
pervivencia das paisaxes
agrarias medievais.

LC.1•

LC.2•

TO.1•

TO.2•

8,0TOTAL
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4.18.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

18 Europa na Idade Moderna 6

4.18.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico SI

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais,
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato NO

4.18.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Análise das características da monarquía absoluta. 2,011.1 1.1 Analizar o modelo político e social das monarquías absolutas
europeas.

1.2 1.2 Analizar as particularidades deste modelo en España.

Análise do modelo económico das monarquías absolutas. 2,022.1 2.1 Analizar o modelo económico das monarquías absolutas europeas.

2.2 2.2 Analizar as particularidades deste modelo en España.

A colonización de América. 2,033.1 3.1 Valorar as consecuencias da colonización de América na cultura

3.2 3.2 Analizar estas consecuencias en España.

6TOTAL

4.18.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características
dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo

TO.1•

N 5 CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das
principais culturas que o exemplifican

TO.2•

S 15 CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período
prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas
coas sociedades actuais

LC.1•

S 15 CA1.4 Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio
galego e peninsular, identificando e comparando as súas principais características

TO.3•

S 15 CA1.5 Discrimináronse as principais características que require a análise das obras
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos
canónicos

TO.4•

N 5 CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural,
analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no
territorio galego e peninsular

TO.5•

S 10 CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga

OU.1•

S 10 CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación

TO.6•

N 5 CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo colaborativo

LC.2•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA2.4 Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade
Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e
en España

LC.3•

100TOTAL

4.18.e) Contidos

Contidos

 Sociedades prehistóricas.

 Colonización de América.

4.18.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Análise das características
da monarquía absoluta.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

OU.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Análise do modelo
económico das monarquías
absolutas.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

OU.1•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•

2,0A colonización de América. LC.1•

LC.2•

LC.3•

OU.1•

TO.1•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.6•

6,0TOTAL
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4.19.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

19 Galicia na época medieval e moderna 8

4.19.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico SI

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais,
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato NO

4.19.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Galicia na época medieval. 2,011.1 1.1 Recoñecer as particularidades da sociedade medieval en Galicia.

A paisaxe agraria medieval en Galicia. 3,022.1 2.1 Identificar os elementos da paisaxe agraria medieval galega.

2.2 2.2 Valorar a pegada do mundo medieval na sociedade galega actual.

Particularidades da monarquía absoluta en Galicia. 3,033.1 3.1 Analizar o modelo político e social da monarquía absoluta en Galicia.

3.2 3.2 Analizar o modelo económico da monarquía absoluta en Galicia.

8TOTAL

4.19.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características
dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo

TO.1•

N 5 CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das
principais culturas que o exemplifican

LC.1•

S 20 CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período
prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas
coas sociedades actuais

LC.2•

N 5 CA1.4 Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio
galego e peninsular, identificando e comparando as súas principais características

TO.2•

N 5 CA1.5 Discrimináronse as principais características que require a análise das obras
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos
canónicos

TO.3•

S 20 CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural,
analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no
territorio galego e peninsular

LC.3•

N 5 CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga

TO.4•

S 10 CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación

TO.5•

N 5 CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo colaborativo

LC.4•

S 10 CA2.4 Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade
Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e
en España

LC.5•
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100TOTAL

4.19.e) Contidos

Contidos

 Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.

 Sociedades prehistóricas.

 Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega (extensión, trazos, fitos principais e características
esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana); sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc); ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario
seleccionado e específico.
 Colonización de América.

4.19.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Galicia na época medieval. LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

- 98 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A paisaxe agraria medieval
en Galicia.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

3,0Particularidades da
monarquía absoluta en
Galicia.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

LC.5•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

8,0TOTAL
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4.20.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

20 A poboación 7

4.20.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico SI

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais,
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato SI

4.20.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elaboración de comentarios de obras de arte. 3,011.1 1.1 Realizar comentarios de obras artísticas dunha forma estruturada.

Estudo da evolución da arte nas épocas medieval e moderna. 4,022.1 2.1 Recoñecer as características dos estilos artísticos da época medieval.

2.2 2.2 Recoñecer as características dos estilos artísticos da época moderna.

7TOTAL

4.20.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características
dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo

TO.1•

N 2 CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das
principais culturas que o exemplifican

TO.2•

S 10 CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período
prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas
coas sociedades actuais

LC.1•

N 2 CA1.4 Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio
galego e peninsular, identificando e comparando as súas principais características

TO.3•

S 10 CA1.5 Discrimináronse as principais características que require a análise das obras
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos
canónicos

TO.4•

N 2 CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural,
analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no
territorio galego e peninsular

LC.2•

N 2 CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga

LC.3•

S 10 CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación

LC.4•

S 10 CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo colaborativo

TO.5•

N 5 CA2.1 Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución
do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis
significativas das sociedades medievais en Galicia e en España

LC.5•

S 10 CA2.2 Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia
nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus elementos principais

TO.6•

N 3 CA2.3 Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios coloniais en América nas
culturas autóctonas e nas europeas

TO.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 3 CA2.4 Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade
Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e
en España

LC.6•

N 2 CA2.5 Valoráronse os indicadores demográficos básicos das transformacións na poboación
europea, española e galega durante o período analizado

TO.8•

S 8 CA2.6 Describíronse as principais características da análise das obras pictóricas a través
do estudo de exemplos arquetípicos das escolas e dos estilos que se suceden en Europa,
en España e en Galicia desde o Renacemento ata a irrupción das vangardas históricas

LC.7•

S 8 CA2.7 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do perfil do
título, analizando as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus
sistemas organizativos e tecnolóxicos

LC.8•

S 8 CA2.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación

LC.9•

N 3 CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo en equipo

TO.9•

100TOTAL

4.20.e) Contidos

Contidos

 Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

 Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta en España; evolución do sector
produtivo durante o período.
 Colonización de América.

 Galicia na época medieval e moderna.

 Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos).

 Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou similares, etc); vocabulario específico.

4.20.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Elaboración de comentarios
de obras de arte.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

TO.8•

4,0Estudo da evolución da arte
nas épocas medieval e
moderna.

LC.2•

LC.5•

LC.6•

LC.7•

LC.8•

LC.9•

TO.6•

TO.7•

TO.8•

TO.9•

7,0TOTAL
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4.21.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

21 A arte 6

4.21.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico SI

4.21.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elaboración de comentarios de obras de arte. 2,011.1 1.1 Realizar comentarios de obras artísticas dunha forma estruturada.

Estudo da evolución da arte nas épocas medieval e moderna. 4,022.1 2.1 Recoñecer as características dos estilos artísticos da época medieval.

2.2 2.2 Recoñecer as características dos estilos artísticos da época moderna.

6TOTAL

4.21.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características
dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo

TO.1•

N 5 CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das
principais culturas que o exemplifican

LC.1•

N 5 CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período
prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas
coas sociedades actuais

TO.2•

S 25 CA1.4 Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio
galego e peninsular, identificando e comparando as súas principais características

LC.2•

S 25 CA1.5 Discrimináronse as principais características que require a análise das obras
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos
canónicos

TO.3•

S 20 CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural,
analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no
territorio galego e peninsular

TO.4•

N 5 CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga

TO.5•

N 5 CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias
de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación

LC.3•

N 5 CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e
o traballo colaborativo

LC.4•

100TOTAL

4.21.e) Contidos

Contidos

 Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.
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Contidos

 Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta en España; evolución do sector
produtivo durante o período.
 Colonización de América.

 Galicia na época medieval e moderna.

 Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos).

 Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou similares, etc); vocabulario específico.

4.21.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Elaboración de comentarios
de obras de arte.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

LC.4•

TO.1•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

4,0Estudo da evolución da arte
nas épocas medieval e
moderna.

LC.1•

LC.2•

LC.3•

TO.2•

TO.3•

TO.4•

TO.5•

6,0TOTAL
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UF2- COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA. MÍNIMOS EXIGIBLES.

Para la evaluación positiva en esta unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de:

- Identificar la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de

comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.

- Identificar el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes de

contenido predecible.

- Realizar presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos de los ámbitos personal, público o profesional, de acuerdo

con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, de ser el caso, medios informáticos.

- Utilizar estructuras gramaticales básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, informal y situaciones profesionales) y un repertorio esencial y

restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito

comunicativo del texto.

-Expresarse con cierta claridad, usando una entonación y una pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y las dudas frecuentes.

- Dialogar de forma dirigida y según un guión bien estructurado, utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones

breves y básicas sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.

- Utilizar estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales

según el propósito comunicativo del texto.

- Expresarse con cierta claridad utilizando una entonación y una pronunciación comprensibles, acotándose las pausas y las dudas frecuentes en un

registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado.

- Leer un texto de forma comprensiva, reconociendo las líneas básicas y su contenido global y analizar la intención y su contexto.

- Identificar las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

- Identificar las estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, en

situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible.

- Completar y reorganizar frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a las normas gramaticales básicas.

- Elaborar textos breves y adecuados a un propósito comunicativo siguiendo modelos estructurados.

- Utilizar el léxico esencial adecuado para situaciones frecuentes y para el contexto de los ámbitos personal o profesional.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará una prueba escrita como mínimo por evaluación para comprobar los conocimientos adquiridos durante el trimestre. Dicha prueba,

incluirá ejercicios de naturaleza similar a los practicados en clase y deberán estar relacionados con la materia explicada. Esta prueba escrita

supondrá un 60% de la nota final -que se califica sobre 10.

El 40% restante hará referencia a aspectos de trabajo diario: a) realización de tareas - tanto orales como escritas- y proyectos (20%) y  b) la actitud

del alumno frente a la materia (20%), que se refiere a la participación activa y correcta del alumno dentro del aula. Para superar la materia el

alumno debe obtener una calificación mínima de 5 (la calificación numérica será entre 1 y 10).

NOTA1: Hay que tener en cuenta que la calificación obtenida en esta unidad formativa (Comunicación en lengua inglesa) constituirá solamente un

30% total de la nota final obtenida en el módulo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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NOTA2: Hay que tener en cuenta que en la adquisición de un idioma ha de aplicarse un tipo de EVALUACIÓN CONTINUA. Por lo tanto, la nota

final no se refiere a la media numérica, sino a los resultados finales obtenidos. Por otro lado, tampoco se puede dividir la materia en

compartimentos estanco, sino que el aprendizaje progresivo implica el conocimiento que se sustenta sobre los conocimientos previos.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No procede ya que el tipo de evaluación es CONTINUA y se valora el resultado y las realizaciones finales.

Lo que sí procede son medidas de refuerzo para que esas realizaciones sean gradualmente positivas. En este sentido, se trata se enfocar el

trabajo individualmente, bien con cuadernillos específicos, bien con ejercicios online, de forma adecuada al nivel de cada alumno, para favorecer

que el alumno se familiarice con las estructuras y los sonidos que le son todavía ajenos.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

La prueba extraordinaria consistirá en un ejercicio teórico- práctico. El peso de esta prueba será del 100%.

La prueba se ajustará a los mínimos exigibles para la evaluación positiva de este módulo.

Para la superación del módulo el alumno deberá tener una calificación igual o superior a 5/10.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

De forma periódica  se comprobará el grado de consecución de la planificación inicial de la programación y las posibles adaptaciones a las

circunstancias e incidencias que pudieran haberse producido. Todo ello se pondrá en común en reunión departamental con el resto del profesorado

del equipo para comprobar la necesidad de ajustar las actividades y establecer las causas. De acuerdo con las conclusiones a las que se llegue, se

tomarán medidas bien de ajuste del cronograma, bien de ajuste de las actividades o tareas.

La evaluación de la propia práctica docente se realizará teniendo en cuenta la evolución de los resultados del alumnado -tomándose como

referencia los datos de la evaluación inicial- y  el seguimiento de la programación -que al menos deberá completarse en un 90%.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

La evaluación inicial del alumnado se realizará  mediante tests de diagnóstico escritos para comprobar el nivel de conocimiento del estudiante y por

medio de la observación de las realizaciones orales en la interacción en la clase.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

En la Formación Profesional las adaptaciones curriculares son importantes, teniendo en cuenta el tipo de alumnado que opta por esta ruta a través

del sistema educativo. Por lo general, estos alumnos no han terminado los estudios de ESO por diferentes razones. El objetivo de la Formación

Profesional es que el alumnado no abandone el sistema educativo prematuramente, ofreciéndoles una cualificación profesional y la posibilidad de

continuar sus estudios en ciclos medios o superiores, o incluso completar los estudios de ESO  en alguna de sus modalidades.

Las medidas de atención a la diversidad y de refuerzo educativo responden a estas necesidades específicas de los estudiantes y al grado de

consecución de los objetivos de aprendizaje.

En inglés se proponen las siguientes medidas:

Completar aquellas lagunas básicas del alumnado que le impiden el seguimiento de la clase con un mínimo de aprendizaje significativo.  Se trata

de enfocar el trabajo de manera individualizada bien con cuadernillos específicos, bien con ejercicios online, de nivel adecuado a cada alumno.

Lectura de libros de nivel adaptados y con versión de audio, de nivel adaptado al alumno, para favorecer que el alumno se familiarice con las

estructuras y los sonidos que le son todavía ajenos.

Extension activities, para alumnos cuyo nivel de idioma esté muy por encima de la media y que, debido a su interés, habilidad o motivación pueden

avanzar más y a mayor ritmo.

En cualquier caso, se tratará de integrar a todo el alumnado en la consecución de los objetivos  para crear sinergias grupales.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Los grandes cambios que se  se han producido en el ámbito del trabajo (incremento de la tecnología,  globalización de la comunicación y  de la

migración, etc.) hacen que las habilidades sociales, la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva sean importantes a la hora de

integrarse en el ámbito laboral.

Lo que denominamos habilidades para la vida, que dependen necesariamente de una sólida educación en valores, se pueden organizar en las

siguientes áreas:

Habilidades sociales: aquellas que permiten construir relaciones sociales constructivas, como la responsabilidad social, la tolerancia, la ciudadanía,

el respeto a la diversidad y el trabajo en equipo.

Habilidades de pensamiento: aquellas que promueven procesos cognitivos positivos, que ayudan a enfrentarse a los cambios del día a día y entre

los que se cuentan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la toma de decisiones, el autoconocimiento y el análisis de la

información.
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Habilidades de aprendizaje: aquellas que capacitan a las personas  a adquirir conocimientos y adaptarse a nuevas situaciones con agilidad y

adaptabilidad, innovación y exploración de las nuevas tecnologías.

Habilidades laborales: aquellas que se refieren a la organización personal y la habilidad para trabajar con otros. Se desarrollan técnica de

comunicación efectiva, organización del tiempo y la necesaria  colaboración y cooperación del trabajo en equipo y en un mundo cada vez más

globalizado.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Las actividades complementarias, si proceden, serán individuales o de grupo y estarán relacionadas con la unidad didáctica y con las cuatro

destrezas: listening, speaking, writing & reading, como visualización de cortos o documentales, charlas informativas o conferencias o realización de

distintos trabajos colaborativos interdepartamentales.

En relación con las actividades extraescolares, podrán programarse visitas guiadas específicas en coordinación con el tutor o con otros profesores

del módulo, así como asistencia a eventos que pudieran ser de interés en relación con la asignatura, si procede.

10.Outros apartados

10.1) Uso de TIC

La variada disponibilidad de recursos informáticos del centro permite al profesor hacer uso extenso de las tecnologías de la información y

comunicación y asegurará que los alumnos tengan también acceso a las mismas.

La competencia digital deberá formar parte integral del proceso de aprendizaje para ser que los alumnos sean capaces de acceder a la información

de forma autónoma y adquieran capacidad crítica para interpretar los mensajes audivisuales en su contexto.

Los recursos con los que contamos son los siguientes:

Aula de videoconferencia dotada de:

- Múltiples Pcs.

- Conexión wi-fi a internet.

- Proyector de pantalla

- Auriculares

- EasyLab (programa Laboratorio de Idiomas)

El aula de videoconferencia es el aula donde se desarrollan las clases, por lo que dichos recursos están siempre disponibles. El uso de los mismos

se especifica como sigue:

1.Internet como recurso educativo, usando página de internet a sugerencia del profesor o indicadas por el propio material utilizado.

2.Noticias, artículos y vídeos relacionados con el tema de la unidad, asequible en Youtube, en periódicos y revistas online, blogs, etc.

3.Proyección de material del profesor para el alumno (ejercicios, problemas prácticos, proyectos, etc.)

4.Procesamiento de textos para escribir o maquetar los trabajos.

5.Recursos Cd- multimedia para la clase (presentaciones multimedia, audios, vídeos, enlaces de interés para los alumnos, etc.)

6.Comunicación por email.
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