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1. Identificación da programación

Código
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profesional
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ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0179 Inglés 52019/2020 160160

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

Profesorado asignado ao módulo ELISA MARÍA PICALLO FERREIRO

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

Esta programación realízase para o módulo de INGLÉS  pertencente ao CS DE XESTIÓN EN ALOXAMENTOS TURÍSTICOS modalidade

presencial; tomando como referencia o Decreto polo que se establece o título de  técnico superior en XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

e introducindo as adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do

centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademáis, no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

Perfil profesional do título:

Competencia xeral: Organizar e controlar establecementos de aloxamento turístico, aplicando as políticas empresariais establecidas,

controlando obxectivos dos departamentos, accións comerciais e resultados económicos do establecemento, prestando o servizo na área de

aloxamento e asegurando a satisfacción da clientela.

Competencias profesionais, persoais e sociais:

a) Coordinar os servizos propios dos establecementos de aloxamento turístico, e dispor as estruturas organizativas óptimas para a xestión e o

control dos seus departamentos.

b) Detectar oportunidades de negocio e novos mercados, e aplicar métodos innovadores, analizando as alternativas de investimento e

financiamento ligadas a eles.

c) Analizar o mercado e comercializar o produto base propio do aloxamento, así como os servizos e os produtos complementarios, xestionando as

reservas con criterios de eficiencia empresarial.

d) Controlar e supervisar o departamento de pisos, establecendo os recursos humanos e materiais, así como prestar o servizo, de ser o caso.

e) Controlar e supervisar o departamento de recepción, e, de ser o caso, prestar o servizo, asegurando a atención á clientela cos niveis de calidade

establecidos.

f) Organizar e facer promoción de eventos no propio establecemento, en coordinación cos departamentos implicados, xestionando os recursos

humanos e os materiais necesarios.

g) Supervisar a correcta atención á clientela, o servizo postvenda e a xestión de queixas e reclamacións, para lograr a súa satisfacción.

h) Propor a implantación de sistemas de xestión innovadores, adecuando e empregando as tecnoloxías da información e da comunicación.

i) Supervisar o cumprimento das normas relativas a seguridade laboral, ambiental e de hixiene nos establecementos de aloxamento turístico.

j) Motivar ó persoal a cargo, delegar funcións e tarefas, e promover a participación e o respecto, as actitudes de tolerancia e os principios de

igualdade de oportunidades.

k) Manter o espírito empresarial para a xeración do propio emprego.

l) Cumprir os obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

m) Adaptarse a novas situacións laborais e a diferentes postos de traballo orixinados por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

n) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

o) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, dacordo co establecido na lexislación.

p) Xestionar a propia carreira profesional analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

q) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable.

Asociado á unidade de competencia:

a) Recepción, HOT094_3 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e Real decreto 1700/2007, do 14 de decembro), que abrangue as seguintes

unidades de competencia:

UC0263_3: Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas.
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UC0264_3: Realizar as actividades propias da recepción.

UC0265_3: Xestionar departamentos da área de aloxamento.

UC1057_2: Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

b) Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos, HOT333_3 (Real decreto 1700/2007, do 14 de decembro), que abrangue as seguintes unidades de

competencia:

UC1067_3: Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestar atención á clientela.

UC1068_3: Supervisar os procesos do departamento de pisos.

UC0265_3: Xestionar departamentos da área de aloxamento.

Isto nos permitirá traballar de cara a conseguir o rol do posto de traballo propio de este ciclo formativo que se traducirá en actividades específicas

con resultados concretos, na adaptación en función das variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos productivos, actuar

correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en

coordinación con outros departamentos.

O contorno sociocultural e productivo do CIFP Compostela conta con entidades públicas e privadas que poden absorber á práctica totalidade do

alumnado que remata o ciclo no noso centro. Dado que o perfil de cliente ó que as citadas entidades dan servicio procede en gran parte do

estranxeiro  vemos claro a importancia do módulo "Inglés" nas ensinanzas do ciclo formativo ademáis de ser un elemento que favorece de xeito

determinante a inserción laboral. Por outra banda, o CIFP Compostela oferta ao alumnado deste ciclo a posibilidade de realizar o módulo da FCT

en empresas estranxeiras a través dos programas Erasmus+, feito que pode alentar ao alumnado de cara a unha maior motivación no módulo de

Inglés.

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0179_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 DEALING WITH INCOMING
CALLS

ATENDER CHAMADAS TELEFÓNICAS 18 11 X X X X X

2 WELCOMING GUESTS DANDO A BENVIDA AOS CLIENTES 18 11 X X X X

3 KNOW YOUR REGION AND
COMPARE EXPLORING
DIFFERENT CULTURES

COÑECER O TEU ENTORNO E EXPLORAR DIFERENTES
CULTURAS

18 11 X X X X X

4 SERVING DRINKS SERVICIO DE BAR 9 6 X X X X X

5 FOOD SERVICE SERVICIO DE RESTAURANTE 9 6 X X X X X

6 GIVING DIRECTIONS DAR INDICACIÓNS DENTRO E FORA 9 6 X X X

7 GIVING ADVICE AND
ASSISTANCE

DAR CONSELLO E AXUDA 9 6 X X X X X

8 WORKING IN HOUSEKEEPINGTRABALLO DE GOBERNANTA/E 18 11 X X X X

9 EXPLAINING AND TRAINING EXPLICAR INSTRUCCIONS A SEGUIR 16 10 X X X X X

10 HANDLING PAYMENTS MANEXAR O PAGO DE FACTURAS 18 11 X X X X

11 WORKING LIFE CURRICULUM VITAE E CARTA DE TRABALLO 18 11 X X X X X

Total: 160

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 DEALING WITH INCOMING CALLS 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Receiving incoming calls 6,011.1 Saber atender unha chamada telefónica para reservar unha habitación no
hotel ou requerindo información sobre a mesma

Correspondence 6,022.1 Comprender e-mails ou cartas de clientes solicitando información sobre o
hotel ou sobre posibles reservas

2.2 Confirmar reservas a través do e-mail ao cliente

2.3 Elaborar e-mails e cartas  propias do sector dando información requerida
sobre os establecimentos hoteleros utilizando as normas de protocolo

Facilities and servicies 6,033.1 Describir  e explicar os dispositivos, os servicios e as intalación dun hotel

18TOTAL

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 15 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.1 - listening-chamada telefónica dun
posible cliente pedindo información hotelra

•

N 8 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seu elementos.

PE.2 - Listening-escoita de chamada
telefónica dun cliente dun hotel

•

S 15 CA2.7 Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos
(correo electrónico, fax, etc.).

PE.3 - reading e-mail pedindo información
para a reserva dun hotel

•

S 12 CA3.2 Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais,
académicos, profesionais ou de lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas.

TO.1 - speaking conversa telefónica
ofrecendo información para reservas te

•

S 12 CA3.4 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. LC.1 -  speaking conversa telefónica  dando
información para reservas

•

N 5 CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario. LC.2 - speaking conversa telefónica dando
información para reservas

•

S 12 CA4.1 Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas
relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron e se avaliaron as
informacións e os argumentos procedentes de varias fontes.

PE.4 - writingemail dando información e
confirmando unha reserva

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.5 - writing email dando información e
confirmando unha reserva

•

S 8 CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. PE.6 - Writing e-mail confirmación dunha
reserva

•

N 5 CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios do país. LC.3 - listening speaking sobre protocolos
de normas de elaboración dos documentos

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns. Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , verbos modais, locucións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo. Tipo e formato de texto. Variedade de lingua. Rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión. Exemplificación. Conclusión e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación.
 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, o interlocutor e a intención dos interlocutores.

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)
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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)

6,0Receiving incoming calls -
Atender chamadas de
clientes para posibles
reservas

Presentación das
estructuras gramaticáis
e vocabulario
específico:saúdos,
despedidas
presentacións e
fórmulas de cortesía,
titles, tipos de
aloxamentos e de
habitacións; servicios e
instalacións.
Exemplificaciós orais e
escritas.

• Escoita de chamadas
telefónicas dos clientes
querendo reservar
habitación. Simulación
de conversa:
recepcionista-cliente.
Presentación de
aloxamentos.

• Atender chamadas de
clientes para facer unha
reserva usando as
normas de protocolo
axeitadas

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 -  speaking
conversa telefónica
dando información para
reservas

•

LC.2 - speaking
conversa telefónica
dando información para
reservas

•

LC.3 - listening speaking
sobre protocolos de
normas de elaboración
dos documentos

•

PE.1 - listening-chamada
telefónica dun posible
cliente pedindo
información hotelra

•

PE.2 - Listening-escoita
de chamada telefónica
dun cliente dun hotel

•

TO.1 - speaking
conversa telefónica
ofrecendo información
para reservas te

•

6,0Correspondence  - Dar
resposta a mensaxes do
cliente usando a
correspondencia tradicional
ou telemática

Presentación do
formato de carta ou e-
mail formal: uso do
rexistro formal, saúdos,
titles, despedidas...
Exemplificacións
escritas.

• Lectura de e-mails de
información/
confirmación/
cancelación/ de
reserva. Elaboración de
e-mails de resposta.

• E-mails ou cartas en
resposta a clientes
confirmando, anulando
ou cambiando unha
reserva

• Texto, soporte
audiovisual

• PE.3 - reading e-mail
pedindo información para
a reserva dun hotel

•

PE.4 - writingemail
dando información e
confirmando unha
reserva

•

PE.5 - writing email
dando información e
confirmando unha
reserva

•

PE.6 - Writing e-mail
confirmación dunha
reserva

•

6,0Facilities and servicies -
Explicar ao cliente os
servicios e as instalacións
do hotel

Presentación das
estructuras gramaticáis
e vocabulario
específico: servicios e
instalacións.
Exemplificacións orais
e  escritas.

• Práctica oral e escrita
explicando os servicios
e as instalacións.

• Ofrecimento de
información sobre as
instalacións e os
servicios ofrecidos polo
hotel

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.2 - speaking
conversa telefónica
dando información para
reservas

•

PE.1 - listening-chamada
telefónica dun posible
cliente pedindo
información hotelra

•

PE.3 - reading e-mail
pedindo información para
a reserva dun hotel

•

TO.1 - speaking
conversa telefónica
ofrecendo información
para reservas te

•

18,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 WELCOMING GUESTS 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Check-in 6,011.1 Dar a benvida aos clientes á sua chegada ao hotel, facendo un correcto
check-in

Check-in problems 6,022.1 Resolver problemas no momento do rexistro

How things work 6,033.1 Explicar aos cliente as comodidades e dispositivos do hotel e cómo
funcionan

3.2 Manter con claridade e precisión unha conversa con clientes para dar
información esencial sobre o funcionamento do hotel no momento do check-
in

18TOTAL

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 (%)

S 15 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.1 - listening escoita de conversa
recibindo ao cliente

•

N 7 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seu elementos.

PE.2 - listening escoita de conversa
recibindo ao cliente

•

N 6 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.3 - reading lectura sobre requisitos ou
necesidades especiais dos clientes

•

S 15 CA2.7 Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos
(correo electrónico, fax, etc.).

PE.4 - reading-lectura sobre tareas
desempeñadas no sector

•

S 15 CA3.4 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. LC.1 - speaking conversa durante o check-
in do cliente

•

S 15 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.2 - speaking diálogo•

S 15 CA3.7 Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa
competencia.

LC.3 - speaking explicación dos pasos do
check-in

•

N 6 CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario. LC.4 - speaking conversa•

N 6 CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de
texto.

LC.5 -  listening speaking reading•

100TOTAL
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

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)

6,0Check-in  - Recibir ao
cliente e proceder o check-
in

Explicar o
procedemento axeitado
para dar a benvida aos
clientes á sua chegada
ao hotel e facer un
correcto check-in

• Práctica oral e escrita:
lectura de diálogos,
escoitas de conversas,
simulacións de cliente-
recepcionista no
momento do rexistro
(role-plays)

• Recibimento aos
clientes á sua chegada
ao hotel, facendo un
correcto check-in

• Texto, soporte
audiovisual

• PE.1 - listening escoita
de conversa recibindo ao
cliente

•

PE.2 - listening escoita
de conversa recibindo ao
cliente

•

6,0Check-in problems -
Solucionar problemas no
momento do rexistro

Presentar posibles
problemas e
necesidades que poden
surxir no momento da
chegada ao hotel:
necesidades especiais,
aparcamento.,
dispoñibilidade da
habitación, etc.
Presentar gramática e
vocabulario específicos

• Resolver problemas no
momento do rexistro.
Simular diálogos co
clientes con diferentes
necesidades.

• Ofrecer solucións a
problemas e
necesidades do cliente
no check-in

• Texto, soporte
audiovisual

• PE.3 - reading lectura
sobre requisitos ou
necesidades especiais
dos clientes

•

PE.4 - reading-lectura
sobre tareas
desempeñadas no sector

•

6,0How things work - Explicar
cómo funciona os
dispositivos e as
instalacións

Presentación do
vocabulario específico
de comodidades e
dispositivos do hotel e
da habitación e verbos
de funcionamento.
Adverbios de modo.
Imperativos

• Práctica oral e escrita
explicando aos clientes
das comodidades e
dispositivos do hotel e
cómo funcionan:
escoitas, simulacións...

• Explicación do
funcionamento dos
dispositivos do hotel

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
conversa durante o
check-in do cliente

•

LC.2 - speaking diálogo•

LC.3 - speaking
explicación dos pasos do
check-in

•

LC.4 - speaking
conversa

•

LC.5 -  listening speaking
reading

•

18,0TOTAL
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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 KNOW YOUR REGION AND COMPARE EXPLORING DIFFERENT CULTURES 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Local attractions 5,011.1 Saber ofrecer información sobre a localización de hoteis e atraccións
turísticas locais

1.2 Comprender guías e folletos sobre atraccións turísticas da localidade
onde se atopa o hotel

1.3 Elaborar unha guía turística local

Exploring different cultures 5,022.1 Describir festividades e costumes de diferentes países

2.2 Dar consellos sobre como actuar correctamente con persoas de
diferentes culturas

2.3 Reflexionar sobre as diferencias entre distintas culturas

Travel options 4,033.1 Aconsellar sobre lugares de interés, medios de transporte e horarios

Giving directions 4,044.1 Dar indicacións para chegar a un sitio de interés turístico

18TOTAL

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 10 CA1.1 Identificouse a idea principal da mensaxe. PE.1 - listening/reading sobre costumes de
diferentes países

•

S 10 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.2 - listening gravación sobre a
localización de hoteis e atraccións turísticas

•

S 5 CA1.5 Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas
concretos e abstractos, en lingua estándar e cun ritmo normal.

PE.3 - listening  gravación sobre a
localización de hoteis e atraccións turísticas

•

N 6 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seu elementos.

PE.4 - listeninggravación sobre a
localización de hoteis e atraccións turísticas

•

S 10 CA2.1 Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e
a velocidade da lectura ás finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito
selectivo.

PE.5 -  Reading lectura sobre costumes e
festividades de diferentes países.

•

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.7 Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos
(correo electrónico, fax, etc.).

LC.1 - Listening de mensaxes diversas
sobre situacións reais do entorno
profesional

•

S 10 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. LC.2 - speaking conversa sobre lugares de
interés, medios de transporte e horarios.
Speaking conversa dando consellos de
como actuar con persoas doutras
nacionalidades

•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.3 - speaking conversa ofrecendo
información turística local

•

S 15 CA4.1 Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas
relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron e se avaliaron as
informacións e os argumentos procedentes de varias fontes.

PE.6 - writingelaboración guía local cos
lugares de interés

•

N 8 CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade
onde se fale a lingua inglesa.

PE.7 - Writing definindo peculiaridades
culturais de culturas alleas

•

N 6 CA5.3 Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. LC.4 - reading listening•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns. Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , verbos modais, locucións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.

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)

5,0Local attractions - Ofrecer
información sobre
atraccións turísticas locais

Expresar con fluidez
conversa dando
información sobre
medios de transporte
para chegar mellor a os
sitios e horarios CA3.2-
CA3.5

• .
Aprender a dar
orientacións sobre
lugares a visitar e
medios de locomoción
e horarios para chegar
aos sitios

•

Deberá redactar  unha
conversa  informando ó
cliente sobre cómo
moverse na cidade

•

Aprender a dar
orientacións sobre
lugares a visitar e
medios de locomoción
e horarios para chegar
aos sitios

•

Comprensión e emisión
dun diálogo informando
sobre  servizos dun
hotel. Asimilación de
estructuras de cortesía
e vocabulario

•

Texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.4 - reading listening•

PE.6 - writingelaboración
guía local cos lugares de
interés

•
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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)

5,0Exploring different cultures -
Explorando diferentes
culturas

Tp.1- Presentación de
estructuras gramaticais
e vocabulario
específico á hora de
facer descripcións de
eventos e relatar
costumes e tradicións
(tempos verbais,
conectores de relación-
secuencia, expresións
adverbiais)

•

Tp.2- Expresar
conversa dando
consellos sobre como
actuar ante persoas de
diferentes
nacionalidades

•

Ta.1-Reading / Writing.
Despois de ler textos
sobre costumes doutros
povos , aprender a
redactar e expoñer
unha composición
seguindo as pautas e
co mesmo tema.

•

Ta.-2 Listening /
Speaking. Escoita de
conversa en situación
de "misunderstanding",
dar consellos para a
solución de problemas

•

Aprender a redactar e
expoñer unha
composición sobre
costumes e festivais de
povos con diferente
cultura

•

Comprender e emitir
diálogo dando
consellos  sobre como
actuar ante persoas de
diferentes
nacionalidades

•

Texto soporte
audiovisual

•

Uso de diccionario web•

LC.4 - reading listening•

PE.5 -  Reading lectura
sobre costumes e
festividades de
diferentes países.

•

PE.7 - Writing definindo
peculiaridades culturais
de culturas alleas

•

4,0Travel options - Opcións de
medios de transporte e
horarios

TP.1 Presentación de
estruturas gramaticais e
vocabulario específico
sobre medios de
transporte e horarios

• Ta.1 Reading/Writing
despois de ler textos
sobre diferentes medios
de transporter,
aprender a redactar e
expoñer unha
composición seguindo
as pautas e co mesmo
tema

•

Ta.2 Listening /
Speaking Escoita de
conversación
informando á clientela
da localización de
hoteis e información
turística en xeral.

•

Comprender e emitir
diálogo infortmando de
medios de transportre e
localización de  lugares
e atraccións turísticos

• Diccionario Web•

Texto soporte
audiovisual

•

PE.2 - listening
gravación sobre a
localización de hoteis e
atraccións turísticas

•

PE.3 - listening
gravación sobre a
localización de hoteis e
atraccións turísticas

•

PE.4 - listeninggravación
sobre a localización de
hoteis e atraccións
turísticas

•

PE.5 -  Reading lectura
sobre costumes e
festividades de
diferentes países.

•

PE.7 - Writing definindo
peculiaridades culturais
de culturas alleas

•

4,0Giving directions -
Indicacións para chegar a
un sitio

Tp1. Presentación de
estruturas gramaticais e
vocabulario que se usa
para dar e seguir
indicacións para chegar
a un sitio de interese
turístico previamente
aconsellado

• Ta1. Reading /Writing
despois de ler textos
sobre como dar
direccións, aprender a
facer por escrito un
documento dando as
instruccións para
chegar a un sitio de
interese. Lectura de
mapas e rueiros

•

Ta2. Listening/
Speaking escoita de
conversa en situación
de "moving around the
city" (movéndose pola
cidade). Producción de
conversa ofrecendo
información para
chegar a un sitiode
interese para o cliente.

•

Aprender a dar
instruccións para
moverse pola cidade ou
o entorno e chegar aos
lugares de interese.

•

Comprensión e emisión
de diálogos
informativos indicando
as mellores opcións
para chegar a
emplazamentos de
interese turístico

•

Diccionario Web•

Texto soporte
audiovisual

•

LC.2 - speaking
conversa sobre lugares
de interés, medios de
transporte e horarios.
Speaking conversa
dando consellos de
como actuar con persoas
doutras nacionalidades

•

LC.3 - speaking
conversa ofrecendo
información turística local

•

18,0TOTAL
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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 SERVING DRINKS 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

SERVING DRINKS 9,011.1  Atender as peticións dos clientes no bar

1.2 Manter unha conversa con cliente utilizando normas de protocolo
axeitadas

1.3 Elaborar unha lista de bebidas para un bar dun hotel

9TOTAL

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 15 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.1 - listening escoita dunha conversa con
cliente comandando unha bebida

•

N 10 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seu elementos.

PE.2 - listening escoita de conversa sobre
unha lista de bebidas

•

S 15 CA2.1 Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e
a velocidade da lectura ás finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito
selectivo.

PE.3 - reading lectura texto sobre bebidas•

S 18 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. TO.1 - speaking interacción atendendo as
peticións dos clientes no bar

•

S 16 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.4 - writing elaboración dunha lista de
bebidas para un bar dun hotel

•

S 16 CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa. LC.1 - speaking conversa no bar•

N 10 CA5.6 Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional. LC.2 - reading lista de termos de
restauración en inglés americano e británico

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns. Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , verbos modais, locucións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, o interlocutor e a intención dos interlocutores.

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)

9,0SERVING DRINKS -
SERVICIO DE BEBIDAS

Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: tipos de
bebidas, servicio de
atención na barra e na
mesa.

• Práctica oral e escrita.
Comprensión de
diálogos no bar do
hotel. Elaboración de
lista de bebidas

• Atención aos clientes
comandando bebidas

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
conversa no bar

•

LC.2 - reading lista de
termos de restauración
en inglés americano e
británico

•

PE.1 - listening escoita
dunha conversa con
cliente comandando
unha bebida

•

PE.2 - listening escoita
de conversa sobre unha
lista de bebidas

•

PE.3 - reading lectura
texto sobre bebidas

•

PE.4 - writing
elaboración dunha lista
de bebidas para un bar
dun hotel

•

TO.1 - speaking
interacción atendendo as
peticións dos clientes no
bar

•

9,0TOTAL
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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 FOOD SERVICE 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Take customers' orders 5,011.1 Informar con fluidez sobre a carta do  restaurante  e respostando a
diversas peticiós dos clientes

1.2 Conversar co cliente comandando e explicando  platos da carta

Menu 4,022.1 Explicar con detalle os platos da carta

2.2 Elaborar unha carta de restaurante explicando en qué consisten e de qué
están feitos os platos

9TOTAL

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 15 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.1 - listening escoita cliente pedindo
información sobre a carta e os diferentes
pratos da mesma

•

N 12 CA1.6 Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun
ambiente con ruído de fondo.

PE.2 - listening cliente facendo una petición•

N 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.3 - reading lectura da carta de
restaurante

•

S 20 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. LC.1 - speaking conversa atendendo as
peticións do cliente sobre o menú e a
elaboración dos platos

•

N 8 CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario. LC.2 - speaking conversa atendendo as
peticións do cliente sobre o menú e a
elaboración dos platos

•

S 15 CA4.4 Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. PE.4 - writing elaboración dunha cart de
restaurante explicando en qué consisten

•

S 15 CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa. LC.3 - speaking•

N 7 CA5.6 Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional. LC.4 - menú dun restaurante con termos en
inglés americano e inglés británico

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, o interlocutor e a intención dos interlocutores.

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)

5,0Take customers' orders -
Tomar nota das peticións
dos clientes

Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: comidas,
procesos de
elaboración, expresión
da cantidade.
Exemplificacións.

• Práctica oral e escrita:
simulación de conversa
(role-play), lectura de
cartas de restaurante,
escoita de conversas
pedindo servicio de
comida

• Atención aos clientes
comandando servicio
de comidas

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.1 - speaking
conversa atendendo as
peticións do cliente sobre
o menú e a elaboración
dos platos

•

LC.2 - speaking
conversa atendendo as
peticións do cliente sobre
o menú e a elaboración
dos platos

•

PE.1 - listening escoita
cliente pedindo
información sobre a carta
e os diferentes pratos da
mesma

•

PE.2 - listening cliente
facendo una petición

•

4,0Menu - Explicar os platos
da carta

Tp1. Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: categorías
nun menu, diferencia
de platos,
acompañamentos,
maridaxe,  expresións
de cantidade.
Exemplificacións.

• Ta1. Práctica oral e
escrita simulando
conversas na sala do
restaurante (role-play),
lectura e diferenciación
dos distintos platos.
Escoita de situación.

• Atención ao cliente na
sala de
comedor/restaurante
comandando diferentes
items dun menu, ben
sea de almorzo, comida
ou cea

• Texto soporte
audiovisual

•

Diccionario Web•

LC.3 - speaking•

LC.4 - menú dun
restaurante con termos
en inglés americano e
inglés británico

•

PE.3 - reading lectura da
carta de restaurante

•

PE.4 - writing
elaboración dunha cart
de restaurante
explicando en qué
consisten

•

9,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 GIVING DIRECTIONS 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Giving directions inside and outside the hotel 9,011.1 Dar e pedir información sobre cómo chegar a un sitio tanto dentro coma
fora do hotel

1.2 Entender as indicacións dun plano da cidade ou do metro

9TOTAL

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 15 CA1.1 Identificouse a idea principal da mensaxe. PE.1 - Folleto de información turística•

S 15 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.2 - Folleto de información turística•

S 20 CA1.6 Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun
ambiente con ruído de fondo.

PE.3 - Listening conversa indicando cómo
chegar a un sitio

•

S 15 CA2.1 Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e
a velocidade da lectura ás finalidades, e utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito
selectivo.

PE.4 - reading comprensión dun plano da
localidade

•

S 20 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. LC.1 - speaking conversa dando indicacións
a clientes de cómo chegar a un sitio

•

N 15 CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario. LC.2 - speakingspeaking conversa dando
indicacións a clientes de cómo chegar a un
sitio

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

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

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)

9,0Giving directions inside and
outside the hotel - Dar
indicacións sobre cómo
moverse dentro e fora do
hotel

Presentar as
estructuras e
vocabulario específico
para dar indicacións:
preposicións de lugar,
de dirección.

• Simulacións e escoitas:
Dar indicacións no
interior do hotel e no
exterior
Comprender as
indicacións dun plano
da cidade ou do metro
Utilizar correctamente
as preposicións de
dirección

• Entender as indicacións
dun plano da cidade ou
do metro

•

Aprender cómo dar
indicacións no interior
do hotel e no exterior

•

Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
conversa dando
indicacións a clientes de
cómo chegar a un sitio

•

LC.2 - speakingspeaking
conversa dando
indicacións a clientes de
cómo chegar a un sitio

•

PE.1 - Folleto de
información turística

•

PE.2 - Folleto de
información turística

•

PE.3 - Listening
conversa indicando
cómo chegar a un sitio

•

PE.4 - reading
comprensión dun plano
da localidade

•

9,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 GIVING ADVICE AND ASSISTANCE 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Customer needs 3,011.1 Dar consellos aos clientes e recomendar en caso de necesidade ou
accidente.

1.2 Expresarse con fluidez nunha conversa atendendo as peticións do cliente
de mellora do servicio

Complaints and apologies 3,022.1 Redactar e-mails de disculpa utilizando as normas de cortesía
correspondentes

2.2 Encontrar solución aos problemas do cliente e ofrecer compensación.

Assisst with problems and emergencies 3,033.1 Aconsellar e axudar aos clientes en caso de problemas ou urxencias.

9TOTAL

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 12 CA1.2 Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou
retransmitido pronunciado en lingua estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da
persoa falante.

PE.1 - listening escoita sobre cliente
facendo unha queixa

•

S 12 CA1.4 Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante. PE.2 - Listening escoita sobre cliente
pedindo consello e asistencia

•

S 12 CA2.2 Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse
doadamente o significado esencial.

PE.3 - reading texto sobre normas de
asistencia e emerxencias

•

S 10 CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. LC.1 - speaking conversa de disculpa co
cliente

•

S 15 CA3.6 Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista e achegáronse
explicacións e argumentos axeitados.

LC.2 - speaking conversa atendendo as
peticións de disculpa ou axuda

•

S 12 CA4.4 Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. PE.4 - writing e-mail de disculpa hacia un
cliente

•

S 15 CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. PE.5 - writing e-mail de disculpa hacia un
cliente

•

S 12 CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa. LC.3 - speaking writing•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns. Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , verbos modais, locucións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da empresa.

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)

3,0Customer needs -
Requerimentos e
necesidades do cliente

Presentación de
estructuras e
vocabulario específicos:
uso de modais (should,
need...), vocabulario de
atención e servicio ao
cliente

• Aconsellar aos clientes
e recomendar en caso
de necesidade ou
accidente
Expresar con fluidez
diálogo atendendo as
peticiós de axuda por
parte dos clientes CA3

• Atención ás
necesidades do cliente,
mellorando o servicio
ofrecido

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.3 - speaking writing•

PE.1 - listening escoita
sobre cliente facendo
unha queixa

•

PE.2 - Listening escoita
sobre cliente pedindo
consello e asistencia

•

3,0Complaints and apologies  -
Reclamacións e disculpas

Presentación de
gramática e vocabulario
específico: adxetivos,
present perfect...
Presentación de
formato e rexistro de
emails/cartas de
reclamación e de
disculpa.

• Simulacións de
conversas sobre
reclamacións e queixas
do cliente e ofrecer
alternativas ou
solucions. Elaboración
de e-mails de
reclamación e de
disculpa.

• Xestión de queixas e
reclamacións

• Texto, soporte
audiovisual

• PE.4 - writing e-mail de
disculpa hacia un cliente

•

PE.5 - writing e-mail de
disculpa hacia un cliente

•

3,0Assisst with problems and
emergencies

Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: pasivas,
condicionais,
procedementos de
primeiros auxilios,
infortunios...

• Práctica oral e escrita:
escoitas sobre
situacións de
emerxencia ou
infortunios, simulacións,
lectura de
procedemento en caso
de primeiros auxilios

• Aconsellar e axudar ao
cliente en caso de
problemas ou urxencia

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
conversa de disculpa co
cliente

•

LC.2 - speaking
conversa atendendo as
peticións de disculpa ou
axuda

•

PE.3 - reading texto
sobre normas de
asistencia e emerxencias

•

9,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 WORKING IN HOUSEKEEPING 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

WORKING IN HOUSEKEEPING 18,011.1 Comprender a información de conversas relacionadas cas normas a
seguir no servicio de habitacións

1.2 Explicar procedementos para unha boa limpeza da habitación e do baño

1.3 Elaborar lista de utensilios de limpeza e mobiliario da habitación

18TOTAL

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 15 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.1 - listening escoita sobre as tareas a
desempeñar polo servicio de habitacións

•

N 10 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.2 - reading texto sobre as habitacións e
o mobiliario, productos de baño

•

S 15 CA2.8 Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa
especialidade.

PE.3 - reading texto sobre os pasos a seguir
para preparar unha habitación e o baño

•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1 - speaking exposición das tarefas a
realizar polo servicio de limpeza de
habitacións

•

S 15 CA3.7 Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa
competencia.

LC.2 - speaking exposición das tarefas a
realizar polo servicio de limpeza de
habitacións

•

N 10 CA3.8 Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun
procedemento de traballo elixido.

TO.1 - speaking exposición das tarefas a
realizar polo servicio de limpeza de
habitacións

•

S 15 CA4.1 Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas
relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron e se avaliaron as
informacións e os argumentos procedentes de varias fontes.

PE.4 - writing elaboración de lista de
utensilios de limpeza e pasos do
procedemento de limpeza

•

S 10 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.5 - writing elaboración de lista de
utensilios de limpeza e pasos do
procedemento de limpeza

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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)

18,0WORKING IN
HOUSEKEEPING  -
TRABALLO DE
GOBERNANTA

Presentación de
gramática e vocabulario
específicos:
procedemento para a
limpeza das habitacións
e baño; utensilios de
limpeza,mobiliario,
tarefas do servicio de
limpeza

• Extraer información de
conversas  explicando
as tarefas do servicio
de habitacións .
Simulación (role-play).
Lectura e comprensión
das normas do
protocolo

• Tarefas do servicio de
limpeza

•

•

Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
exposición das tarefas a
realizar polo servicio de
limpeza de habitacións

•

LC.2 - speaking
exposición das tarefas a
realizar polo servicio de
limpeza de habitacións

•

PE.1 - listening escoita
sobre as tareas a
desempeñar polo
servicio de habitacións

•

PE.2 - reading texto
sobre as habitacións e o
mobiliario, productos de
baño

•

PE.3 - reading texto
sobre os pasos a seguir
para preparar unha
habitación e o baño

•

PE.4 - writing
elaboración de lista de
utensilios de limpeza e
pasos do procedemento
de limpeza

•

PE.5 - writing
elaboración de lista de
utensilios de limpeza e
pasos do procedemento
de limpeza

•

TO.1 - speaking
exposición das tarefas a
realizar polo servicio de
limpeza de habitacións

•

18,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 EXPLAINING AND TRAINING 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

EXPLAINING AND TRAINING 16,011.1 Comprender con precisión as normas de seguridade e hixiene no traballo

1.2 Aplicar as instruccións e regulamentos do traballo

1.3 Elaborar normas de seguridade e hixiene do hotel

16TOTAL

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 15 CA1.7 Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas e informes, e doutros xeitos
de presentación académica e profesional lingüisticamente complexos.

PE.1 - listening escoita sobre as normas de
seguridade e hixiene e instruccións no
traballo

•

S 15 CA2.3 Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade
relacionados ou non coa súa especialidade, con posibilidade de volver ler as seccións
difíciles.

PE.2 - reading lectura sobre normas de
seguridade e hixiene na cociña dun hotel

•

N 8 CA2.5 Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes
sobre unha ampla serie de temas profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha
análise máis fonda.

PE.3 - reading lectura sobre a seguridade
no traballo hotelero

•

N 10 CA2.6 Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en caso
necesario.

PE.4 - reading regulamento dos
empregados do hotel

•

N 10 CA2.8 Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa
especialidade.

LC.1 - reading regulareading regulamento
dos empregados do hote

•

S 15 CA3.7 Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa
competencia.

LC.2 - speaking exposición sobre as
instruccións a seguir no posto de traballo

•

N 10 CA4.3 Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se ofrezan
detalles relevantes que sirvan de apoio.

PE.5 - writing elaboración de informe sobre
os procedementos a evitar e correxir

•

N 9 CA4.6 Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e
utilizouse un vocabulario amplo para evitar a repetición frecuente.

PE.6 - writing resumo das normas básicas
de funcionamento do hotel

•

N 8 CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de
texto.

LC.3 - reading listening•

100TOTAL
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4.9.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns. Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , verbos modais, locucións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.

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)

16,0EXPLAINING AND
TRAINING - EXPLICAR E
INSTRUIR

Explicar cómo se deben
dar instruccións,
manexo dos verbos
modais de obligación e
prohibición (have to,
must, need, mustn't...)
Explicar as normas de
hixiene e seguridade no
traballo: ropa de
traballo, hábitos de
hixiene, conservación
de alimentos...

• Practica oral e escrita:
escoita de conversas
sobre as normas de
hixiene e seguridade en
diferentes postos do
hotel; simulacións,
lectura de
regulamentos e normas
de seguridade;
elaboración de
normas...

• Saber aplicar as
normas de seguridade
e hixiene no traballo

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 - reading
regulareading
regulamento dos
empregados do hote

•

LC.2 - speaking
exposición sobre as
instruccións a seguir no
posto de traballo

•

LC.3 - reading listening•

PE.1 - listening escoita
sobre as normas de
seguridade e hixiene e
instruccións no traballo

•

PE.2 - reading lectura
sobre normas de
seguridade e hixiene na
cociña dun hotel

•

PE.3 - reading lectura
sobre a seguridade no
traballo hotelero

•

PE.4 - reading
regulamento dos
empregados do hotel

•

PE.5 - writing
elaboración de informe
sobre os procedementos
a evitar e correxir

•

PE.6 - writing resumo
das normas básicas de
funcionamento do hotel

•

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

N.º Título da UD Duración

10 HANDLING PAYMENTS 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Settling hotel bills 9,011.1 Elaborar as facturas dos clientes e explicar os diferentes conceptos da
mesma

1.2 Manexar diferentes formas de pago

Payment problems 9,022.1 Dar resposta a posibles reclamacións de facturas

18TOTAL

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 (%)

S 20 CA1.6 Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun
ambiente con ruído de fondo.

PE.1 - Listening conversa presentando unha
factura e explicando os termos da mesma

•

N 10 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seu elementos.

LC.1 - Listening conversa presentando unha
factura e explicando os termos da mesma

•

S 20 CA2.8 Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa
especialidade.

PE.2 - Reading lectura sobre as diferentes
moedas e formas  de pago

•

S 20 CA3.6 Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista e achegáronse
explicacións e argumentos axeitados.

LC.2 - speaking conversa para dar resposta
a reclamacións do cliente

•

S 20 CA3.8 Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun
procedemento de traballo elixido.

TO.1 - speaking conversa para dar resposta
a reclamacións do cliente

•

S 10 CA4.4 Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. PE.3 - Writing elaboración de facturas do
hotel no momento do check-out

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
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Contidos

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da empresa.

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)

9,0Settling hotel bills  - Emisión
da factura no momento do
check-out

Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: termos da
factura, números,
moneda, formas de
pago

• Escoitas de diálogos
ofrecendo a factura e
explicando os
apartados da mesma ,
simulacións, lectura e
comprensión de
facturas por diferentes
conceptos

• Emitir e explicar a
factura ao cliente

• Texto, soporte
audiovisual

• PE.2 - Reading lectura
sobre as diferentes
moedas e formas  de
pago

•

PE.3 - Writing
elaboración de facturas
do hotel no momento do
check-out

•

9,0Payment problems Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: formulas
de disculpa, consultas,
argumentación...

• Escoitas e simulacións
de situacións de erros e
problemas na factura
ou forma de pago.
Argumentar e aclarar
as consultas feitas polo
cliente

• Resolver problemas no
momento do pago

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 - Listening
conversa presentando
unha factura e
explicando os termos da
mesma

•

LC.2 - speaking
conversa para dar
resposta a reclamacións
do cliente

•

PE.1 - Listening
conversa presentando
unha factura e
explicando os termos da
mesma

•

TO.1 - speaking
conversa para dar
resposta a reclamacións
do cliente

•

18,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 WORKING LIFE 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta con
precisión o contido da mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. NO

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. NO

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Working life 6,011.1 Explicar o diferentes postos de traballo nun hotel e as súas
responsabilidades

1.2 Falar das condicións de traballo (horarios, habilidades, requisitos,
salarios)

Job applications 6,022.1 Comprender as ofertas de traballo relacionadas có sector turístico

2.2 Elaborar un Currículum Vitae

2.3 Redactar unha carta de solicitude de traballo ante unha oferta de
emprego

Job interviews 6,033.1 Preparar unha entrevista de traballo dando información sobre aspectos
persoais e laborais

18TOTAL

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 (%)

S 10 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.1 - listening escoita de una entrevista de
traballo

•

N 8 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seu elementos.

PE.2 - listening escoita sobre as
responsabilidades dos diferentes postos de
traballo nun hote

•

S 8 CA2.2 Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse
doadamente o significado esencial.

PE.3 - reading ofertas de traballo do sector•

N 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.4 - reading ofertas de traballo do sector•

S 8 CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. LC.1 - speaking exposición de información
persoal e laboral en entrevista de traballo

•

S 8 CA3.4 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. LC.2 - speaking exposición de información
persoal e laboral en entrevista de traballo

•

N 8 CA3.6 Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista e achegáronse
explicacións e argumentos axeitados.

LC.3 - speaking exposición de información
persoal e laboral en entrevista de traballo

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.2 Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión e
solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada.

PE.5 - writing elaboración de unha carta de
solicitude de traballo

•

S 8 CA4.4 Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. PE.6 - writing elaboración de unha carta de
solicitude de traballo

•

S 8 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.7 - writing elaboración de unha carta de
solicitude de traballo

•

S 8 CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. PE.8 - writing elaboración de unha carta de
solicitude de traballo

•

S 10 CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa. LC.4 - speaking writing•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros
 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. False friends  Ideas
principais e secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; uso da voz pasiva, oracións de
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade, simultaneidade.

 Mensaxes orais. Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Terminoloxía específica do sector. False friends  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs ,
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e
 Mantemento e seguimento do discurso oral. Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns. Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , verbos modais, locucións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo. Tipo e formato de texto. Variedade de lingua. Rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión. Exemplificación. Conclusión e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación.
 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e profesional.

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, o interlocutor e a intención dos interlocutores.

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)

6,0Working life - A vida laboral Presentación da
gramática e vocabulario
específicos: tipos de
postos no hotel,
responsabilidades,
condicións laborais (
tipos de xornada, de
contratos, permisos,
promoción, salarios...)

• Escoitas e simulacións.
Exposición oral das
súas expectativas e da
súa experiencia laboral.
Lectura e comprensión
de textos sobre
diferentes traballos do
sector.

•  Definir os diferentes
postos de traballo nun
hotel e as súas
responsabilidades e
condicións laborais

• Texto, soporte
audiovisual

• PE.3 - reading ofertas de
traballo do sector

•

PE.4 - reading ofertas de
traballo do sector

•
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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)

6,0Job applications -
Solicitudes de traballo

Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: formatos
de CV e de cartas de
solicitude de traballo,
vocabulario relacionado
ca formación,
cualificación,
experiencia laboral,
habilidades e
destrezas, formulas de
cortesía, imaxen da
empresa,

• Lectura e comprensión
de ofertas de emprego;
elaboración de CV e de
carta de solicitude para
una oferta de emprego;
debate sobre cómo
mellorar os diferentes
apartados dun CV

• Responder a ofertas de
emprego enviando un
CV e unha carta de
presentación

• Texto, soporte
audiovisual

• PE.5 - writing
elaboración de unha
carta de solicitude de
traballo

•

PE.6 - writing
elaboración de unha
carta de solicitude de
traballo

•

PE.7 - writing
elaboración de unha
carta de solicitude de
traballo

•

PE.8 - writing
elaboración de unha
carta de solicitude de
traballo

•

6,0Job interviews - Entrevistas
de traballo

Presentación de
gramática e vocabulario
específicos: rexistro
axeitado a situación,
tempos verbais (past
simple vs present
perfect), adxectivos de
personalidade,
expresar habilidade e
capacidade

• Práctica oral e escrita:
escoita de entrevistas
de traballo; simulacións
de empregado-
empregante: dar
información persoal e
laboral

• Practicar as entrevistas
de traballo

• Texto, soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
exposición de
información persoal e
laboral en entrevista de
traballo

•

LC.2 - speaking
exposición de
información persoal e
laboral en entrevista de
traballo

•

LC.3 - speaking
exposición de
información persoal e
laboral en entrevista de
traballo

•

LC.4 - speaking writing•

PE.1 - listening escoita
de una entrevista de
traballo

•

PE.2 - listening escoita
sobre as
responsabilidades dos
diferentes postos de
traballo nun hote

•

18,0TOTAL
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UNIDADE 1:  DEALING WITH INCOMING CALLS

COMPRENSIÓN ORAL : Comprender con claridade  unha chamada telefónica para reservar unha habitación no hotel ou requerindo información

sobre o mesmo. CA1.3

COMPRENSIÓN ESCRITA: Comprender e-mails ou cartas de clientes solicitando información sobre o hotel CA2.7

EMISIÓN ORAL:  Expresarse con fluidez e eficacia en conversas telefónicas sobre as características, servicios e instalacións dun hotel  CA3.2

                         Utilizar normas de protocolo en conversas con clientes do hotel  CA3.4

EMISIÓN ESCRITA: Redactar e-mails e cartas propios do sector dando información sobre o hotel CA4.1

UNIDADE 2: WELCOMING GUESTS

C.O: Dar a benvida aos clientes á sua chegada ao hotel, facendo un correcto check-in. CA1.1-CA1.3

C.E: Resolver problemas no momento do rexistro CA2.2-CA2.4

E.O: Manter con claridade e precisión un diálogo co cliente para dar información esencial sobre o funcionamento do hotel no momento do check-in

CA3.5-CA3.7

E.E: Explicar aos clientes das comodidades e dispositivos do hotel e cómo funcionan.4-CA4.5

UNIDADE 3: KNOW YOUR REGION AND COMPARE EXPLORING DIFFERENT CULTURES

C.O: Extraer información de gravacións sobre a localización de hoteles e atraccións turísticas. Extraer información de gravacións sobre diferentes

culturas.  CA1.1-CA1.3

C.E: Comprender textos sobre atraccións turísticas da localidade. Comprender textos que falen sobre costumes e festividades propias de outros

países.  CA2.2 .CA2.7

E.O: Expresar con fluidez  conversa dando información sobre lugares de interés, medios de transporte e horarios. Dar consellos de actuación ante

persoas de diferentes nacionalidades. CA3.2-CA3.5

E:E:  Redactar un folleto informativo de hotel xunto cunha guia local CA4.1

UNIDADE 4: SERVING DRINKS

C.O: Comprender conversa con cliente comandando unha bebida CA1.1, CA1.3, CA1.6

C.E: Extraer información de texto sobre bebidas. CA2.2., CA2.4

E.O: Expresarse con fluidez en conversas atendendo as peticións dos clientes no bar, utilizando as normas de protocolo e terminoloxía propios do

sector CA3.4, CA3.5,CA3.7

E.E: Redactar unha lista de bebidas para un bar dun hotel CA4.1

UNIDADE 5: FOOD SERVICE

C.O: Comprender conversa con cliente pedindo información sobre a carta e os diferentes  platos da carta CA1.5, CA1.6

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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C.E: Comprender cartas de restaurante e procesos de elaboracións de platos CA2.2, CA2.8

E.O: Expresar con fluidez un diálogo informando sobre a carta do  restaurante e respostando a diversas peticións  dos clientes CA3.1, CA3.2, CA3.

5

       Explicar con detalle a elaboración dos platos da carta CA3.5, CA3.7

E.E: Redactar carta  de restaurante explicando en qué consisten e de qué están feitos os platos CA4.2, CA4.5

UNIDADE 6: GIVING DIRECTIONS

C.O: Comprender as indicacións no interior do hotel e no exterior CA1.6

C.E: Entender as indicacións dun plano da cidade ou do metro CA2.1

E.O: Expresarse con fluidez  para dar información sobre cómo chegar a un sitio (dentro e fora do hotel) CA3.2

E.E.  Elaborar indicacións escritas de sobre cómo chegar a un sitio  CA4.1

UNIDADE 7:GIVING ADVICE AND ASSISTANCE

C.O: Comprender con claridade conversas de clientes pedindo consello,asistencia ou disculpa. CA1.1, CA1.4

C.E: Extraer información de textos sobre normas de funcionamento, emerxencias ou asistencia.  CA2.2-CA2.4

E.O: Expresarse con fluidez nun diálogo atendendo as peticiós de axuda  ou de disculpa por parte dos clientes CA3.5-CA3.6

E.E: Redactar e-mail de disculpa utilizando as normas de cortesía correspondentes CA4.1, CA4.2, CA4.5, CA4.7

UNIDADE 8:WORKING IN HOUSEKEEPING

C.O: Extraer información de conversas explicando as normas a seguir no servicio de habitacións CA1.1-CA1.3

C.E: Extraer información sobre vocabulario específico de mobiliario e productos de baño CA2.2-CA2.4

E.O: Expresar con fluidez cómo preparar unha habitación, cama e baño CA3.5-CA3.8

E.E: Elaborar lista de utensilios de limpeza e explicar procedementos para unha boa limpezaCA4.1-CA4.4-CA4.6

UNIDADE 9: EXPLAINING AND TRAINING

C.O: Comprender con precisión as normas de seguridade e hixiene, instruccións e regulamentos do traballo CA1.2, CA1.5

C.E: Extraer información de textos sobre seguridade no traballo, instruccións e regulamentos CA2.1 CA2.4 CA2.8

E.O: Explicar con claridade as normas de seguridade e hixiene, instruccións e regulamentos do traballo no hotel CA3.2 CA3.5, CA3.7

E.E: Elaborar normas de seguridade e hixiene do hotel. CA4.2, CA4.4, CA4.5

UNIDADE 10: HANDLING PAYMENTS

C.O: Presentar unha factura e explicar os diferentes conceptos da mesma  CA1.7, CA1.8

C.E: Comprender os termos da factura e as formas de pago  CA2.3

EO: Expresar diálogo explicando a factura e dando resposta a protestas relacionadas ante posibles reclamacións  CA3.5, CA3.7

E.E: Elaborar as facturas dos clientes CA4.4, CA4.5

UNIDADE 11. WORKING LIFE

C.O: Comprender as responsabilidades dos diferentes postos de traballo nun hotel CA1.1-CA1.3
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       Comprender as preguntas persoais e laborais dunha entrevista de traballo CA1.6

C.E: Comprender información de ofertas de traballo CA2.1, CA2.2

E.O: Explicar cómo se deben atender as responsabilidades CA3.1, CA3.4, CA3.5 ,CA3.7

       Explicar aspectos persoais e laborais en entrevistas de traballo  CA3.1, CA3.4, CA3.5. CA3.8, CA3.9

E.E: Elaborar un CV e unha carta de solicitude de traballo CA4.2, CA4.5, CA4.7

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

Criterios de cualificación:

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno/a que proporcionará información sobre a

marcha da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo

segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que poderán ser de diverso tipo:test, preguntas breves,

traduccións, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Deberán realizar unha proba escrita onde se avaliarán a comprensión oral e escrita e a expresión escrita. Deberán realizar tamén unha proba para

medir a expresión oral. Cada unha das catro dimensións avaliadas (expresión escrita, oral, comprensión escrita e oral) terán un peso dun 20% e

será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. En todo caso a cualificación, de cada unha das

probas, deberá ser igual ou superior a 5. Suporán un 80..% da cualificación final do módulo

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar procedementos. Traballos individuais e

grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e

destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 10 %  da cualificación do módulo

Valoraranse a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as,

receptividade, así como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o traballo en equipo

dos alumnos/as, a non utilización do mobil, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.  Dicir que en

ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as cuxa cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 10 %  da

cualificación final do módulo.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación do módulo de Inglés  están vencelladas aos mínimos esixibles, detallados en cada unidade didáctica,. e fan

referencia necesariamente a cada unha das catro destrezas avaliadas: comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita.

O alumnado que queira superar con éxito o módulo de inglés  terá que realizar aquelas actividades  que en cada unidade didáctica teñen que ver

cos contidos e obxectivos considerados como mínimos.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos con perda do dereito a avaliación continua (PD) terán como referencia os contidos, obxectivos e criterios de avaliación recollidos na

presente programación. Deberán realizar unha proba escrita onde se avaliarán a comprensión oral e escrita e a expresión escrita. Deberán realizar
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tamén unha proba para medir a expresión oral. Cada unha das catro dimensións avaliadas (expresión escrita, oral, comprensión escrita e oral)

terán un peso dun 25%.

Para poder superar o módulo deberán ser capaces de superar os contidos e obxectivos considerados como mínimos esixibles nesta programación.

A este respecto e para informar ao alumnado o titor enviará un apercebimento ao alumno ou alumna cando as faltas de asistencia superen un 6%

respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua se acumulase un 10% para faltas sen xustificar,

ampliando dito porcentaxe un máximo de 5% con xustificante con respecto á súa duración total, podendo chegar cos dous conceptos ata 15% de

faltas no curso académico. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe, comunicaraselle a perda do dereito á avaliación continua.

Estes alumnos ou alumnas non perden o dereito de asistencia á clase.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final do

módulo.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A nivel de seguimento de programacións, empregarase a aplicación informática de elaboración e seguimento de programacións, e se entregará

copia á xefatura de departamento da familia profesional correspondente para que conste nas actas do mesmo.

Para avaliar a práctica docente realizaránse dúas enquisas a valorar polo alumnado, unha ao final do primeiro trimestre (ou a comenzos do

segundo) e outra a finais de curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para detectar necesidades especiais, que consistirá nunha lectura de temática do sector e preguntas de

comprensión sobre a mesma, e dunhas preguntas sobre os seus coñecementos de inglés e as dificultades na súa aprendizaxe. A partires da

mesma, unha vez avaliadas as diferentes probas e , según o nivel acadado, comenzaremos o curso resolvendo as dificultades básicas atopadas,

adoptando medidas de reforzo, si fosen necesarias. Prestarase un interese especial a aquelas persoas con problemas de integración na clase.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.Estarán baseadas especialmente na realización de exercicios estructurais

para preparar a expresión escrita e a escoita sistemática de documentos orais coas situacións profesionais máis habituais.  O alumnado que se

atope nesta situación deberá facer un esforzo suplementario con traballo autónomo na casa, que será revisado polo profesor de xeito sistemático

unha vez a semana.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, e apoio específico sempre que así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos

en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Privilixiaremos os valores relativos aos seguintes eidos:

-Educación para acadar bos cidadáns: É un valor que prácticamente traballaremos en tódalas unidades didácticas de xeito transversal, xa que nas

relacións profesionais son fundamentais o respeto do cliente, o respeto das normas, horarios e consignas de traballo sen esquecer a relación

profesor-alumno e o respeto a outras culturas.

-Educación para a saúde e educación ambiental: Promoveremos costumes alimenticios saúdables naquela(s) unidade(s) que faga(n) referencia a

acollida dun cliente no restaurante. Trataremos de concienciar ao alumnado sobre a necesidade de desterrar a obesidade ou de ofertar pratos ou

produtos nos seus restaurantes para clientes con diferentes tipos de alerxias alimentarias.

-A educación ambiental estará presente en textos que favorezan a reciclaxe e a selección correcta de residuos no eido da hostalaría.

-Educación para o consumidor: Traballarémola na unidade relativa á reclamacións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades commplementarias: serán individuais ou grupais e estarán relacionadas coas actividades de cada unidade didáctica e vinculadas as

catro destrezas: listening, speaking, reading and writing, y serán realizadas de forma cotidiana, usando diferentes medios audiovisuais  ademáis da

plataforma de idiomas instalada na aula de videoconferencia.

As actividades extraescolares: conferencias ou visitas poderán realizarse ocasionalmente no caso de ser consideradas de interés para o alumnado.
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