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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2019/202015016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Xestión de aloxamentos turísticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSHOT01Hostalaría e turismo Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0180 2ª Lingua estranxeira-Francés 72019/2020 157157

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

Profesorado asignado ao módulo XURXO FEIJOO GARCÍA,ARACELI ILLOBRE VISPO (Subst.)

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 2ª lingua estranxeira: alemán, pertencente ao Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos.

Tomamos como referencia o Decreto 55/2010, do 18 de marzo de 2010, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior

correspondente ao título de Técnico/a superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos introducindo as adaptacións necesarias para adecuar a

docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

As características de Santiago de Compostela en canto receptor de milleiros/as de visitantes fai que o noso alumnado vexa con claridade a

necesidade de formación en linguas estranxeiras, especialmente no sector hostaleiro.

Baseámonos para esta adecuación no perfil profesional do título, na competencia xeral e nas competencias profesionais, persoais e sociais que se

concretan no Decreto do Currículo como segue:

Competenca xeral:

A competencia xeral deste título consiste en organizar e controlar establecementos de aloxamento turístico, aplicando as políticas empresariais

establecidas, controlando obxectivos dos departamentos, accións comerciais e os resultados económicos do establecemento, prestando o servizo

na área de aloxamento e asegurando a satisfacción da clientela.

Así mesmo, para a elaboración desta programación tamén se tiveron en conta as competencias profesionais, persoais e sociais que serán

necesarias para atinxir o título e aparece relacionadas deseguido:

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 posvenda 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 á seguridade laboral, ambiental e de hixiene nos establecementos de aloxamento turístico.

j) Motivar o 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, consonte o 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.
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Por último, a presente programación tamén ten en conta aspectos relacionados coa adquisición e o ensino das linguas como instrumentos para o

coñecemento e entendemento doutras culturas e dos seus modos de expresión. O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema

educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá

na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento

doutros pobos e dos seus patrimonios culturais.

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos, sobre o mundo; como

medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao

coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto educativo é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios

necesarios para comunicar no ámbito educativo e, sobre todo, na vida profesional e social, e tamén sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das

linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. Atinxiremos estes obxectivos sempre partindo do entendemento e

coñecemento da nosa lingua e cultura propias, como herdeiras dunha tradición compartida co resto de tradicións culturais e lingüísticas que nos

rodean.

Alén disto e de xeito máis específico, a localización do CIFP Compostela na cidade albo do Camiño (ou mellor dito, Camiños) de Santiago subliña

por si soa a necesidade de utilización de linguas estranxeiras para poder dar aos peregrinos e peregrinas, en particular, e aos turístas en xeral, un

mellor servizo. Este módulo de Alemán como segunda lingua estranxeira supón que o alumnado terá formación básica nesta, o cal sumado á

formación en inglés, permitiralle ser quen de enfrontar con suceso situacións de comunicación coa meirande parte dos visitantes estranxeiros no

ámbito da hostalaría e do turismo.

Asociado á unidade de competencia:        Non
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0180_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Formación en empresa Formación curricular que se adquirirá na empresa. 0 0

2 Mergullo no alemán: adquisición
de base

Trátase de familiarizar o alumnado que non ten estudos
previos en alemán co idioma, dándolle os rudimentos
gramaticais e léxicos básicos, para que poidan afrontar o
curso con éxito. Para o resto de estudantes será o momento
de revisar os seus coñecementos gramaticais e léxicos e pór
en práctica as súas habilidades na comprensión e na fala.

34 18 X X X

3 Presentacións persoais e
profesionais

Trátase de aprender a presentarse e despedirse oralmente,
falar de procedencia e profesión, así como dar e recibir
números de teléfono e soletrear nomes e lugares para dar
señas. Tamén se aprenderá a coller unha encomenda por
teléfono.

10 6 X X X X X

4 Recepción da clientela:
información e reservas

Trátase de aprender as formas de cortesía coa clientela:
presentarse, dar información básica sobre a estadía (duración
e dispoñibilidade de aloxamento), agradecer e lidar coas
especificacións dunha reserva por carta, teléfono ou internet.

23 16 X X X X X

5 Recepción da clientela:
acollemento e instalación,
animación, horarios, prezos,
visitas

Trátase de acoller e instalar a clientela nun hotel e/ou
restaurante e ofrecerlle informacións complementarias sobre a
súa estadía: animación, horarios, visitas, prezos tanto por
teléfono como en liña.

23 16 X X X X X

6 Servizos Trátase de presentar os equipamentos e servizos de
restauración dun hotel, tomar unha comanda tanto
telefonicamente como in situ (restaurante), describir un prato
e recomendar diferentes opcións. Indicar un itinerario.

25 16 X X X X X

7 Reclamacións Trátase de aprender a desenvolverse diante de situacións de
queixa dun cliente ou clienta tanto nun establecemento
hoteleiro como nun restaurante. As queixas respecto do
servizo de mantemento e limpeza. En función do tempo,
poderemos realizar tamén unha proba para recapitular o
aprendido nesta unidade.

24 16 X X X X X

8 Saídas e despedidas Trátase de interactuar coa clientela para facilitarlle os trámites
para abandonar o local, presentarlle a factura e interesarse
pola satisfacción do/a cliente/a e reaccionar á censura ou
loanza tanto de xeito oral como por escrito.

18 12 X X X X X

Total: 157

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

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa 0

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades na empresa. 0,01

0TOTAL

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)

0,0Actividades na empresa. -
Actividades que se
desenvolverán na empresa.

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

N.º Título da UD Duración

2 Mergullo no alemán: adquisición de base 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

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

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principais características fonéticas. O alfabeto alemán. 2,011.1 Coñecer os fonemas específicos do alemán. Aprenderemos a ler en
alemán dun xeito sinxelo.

1.2 Coñecer o alfabeto alemán e a soletrear palabras. Presentarse co verbo
HEIßEN.

1.3 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.

Os verbos auxiliares SEIN e HABEN. Os pronomes persoais
de suxeito.

2,022.1 Coñecer o uso de SEIN e HABEN e os pronomes persoais de suxeito.
Coñecer os principais pronomes interrogativos.

2.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.

Regras ortográficas e dos signos de puntuación 1,033.1 Comprender as particularidades da lingua alemá no uso das maiúsculas
e dalgúns signos de puntuación.

3.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.

O presente de indicativo dos verbos regulares 2,044.1 Familiarizarse coa conxugación do presente de indicativo, tanto oral
coma escrita en afirmativa, negativa e interrogativa. Comprender o uso da
negación en alemán.

4.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.

Os verbos irregulares (mit Vokalwechsel) 2,055.1 Familiarizarse coa conxugación dos verbos irregulares

A expresión horaria. Os números do 1 ao 100. 2,066.1 Recoñecer e poder expresar unha indicación horaria e os números.

6.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.

Os determinantes: artigos determinados, indeterminados e o
artigo KEIN. Os posesivos.

2,077.1 Comprender o uso dos determinantes en alemán e introducir o plural e a
novidade que supón o uso do xénero neutro como antesala das dúas
seguintes unidades.

7.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.

O xénero do substantivo e introdución da declinación
(Akkusativ)

3,088.1 Familiarizarse co xénero e as primeiras declinacións en alemán.

8.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.

A expresión do plural. Os demostrativos. 2,099.1 Coñecer  a formación do xénero e número

9.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e as
quendas de palabra.
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Léxico: días, meses, estacións, alimentos típicos 2,01010.1 Coñecer e ampliar vocabulario de uso cotián facendo fincapé no xénero
das palabras.

10.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e
as quendas de palabra.

Léxico: cores, animais, tendas, roupa 2,01111.1 Coñecer e ampliar o vocabulario de uso cotián

11.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e
as quendas de palabra.

Expresión da habilidade e a obriga e outros aspectos modais. 2,01212.1 Aprender a expresar a habilidade e a obriga dunha forma sinxela.

12.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e
as quendas de palabra.

Posición do verbo na frase. Verbos separables e inseparables 2,01313.1 Familiarizarse e entender a forma e uso dos verbos separables en
alemán

O adxectivo e a súa declinación 4,01414.1 Aprenderemos un dos aspectos máis particulares da lingua alemá: a
declinación do adxectivo.

14.2 Revisaremos a declinación do artigo e o substantivo ao tempo que nos
familiarizamos coa do adxectivo.

14.3 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e
as quendas de palabra.

A expresión dos gustos. A comparación. 2,01515.1 Saber falar dos hobbies e tamén daquelas cousas que non nos gustan.
A formación da comparación.

15.2 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e
as quendas de palabra.

A expresión de feitos no pasado e a introdución das principais
preposicións.

2,01616.1 Coñecer a formación do Perfekt

16.2 Coñecer a forma e uso das principais preposicións (de dativo)

16.3 Respectar as normas: silencio, respecto polos demais, puntualidade e
as quendas de palabra.

34TOTAL

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 14 CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe. PE.1 - Documentos orais que utilizan o
léxico dos alimentos, animais, meses, cores
narrados en presente ou pasado

•

S 14 CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe. PE.2 - Documentos orais que utilizan o
léxico dos alimentos, animais, meses, cores
narrados en presente ou pasado

•

S 14 CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. PE.3 - Textos que utilizan o léxico dos
alimentos, animais, meses, cores escritos
en presente ou pasado

•

S 14 CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. PE.4 - Textos que utilizan o léxico dos
alimentos, animais, meses, cores escritos
en presente ou pasado

•

N 10 CA2.4 Realizáronse traducións directas e inversas de textos específicos sinxelos, e
utilizáronse materiais de consulta e dicionarios técnicos.

PE.5 - Textos que utilizan o léxico dos
alimentos, animais, meses, cores escritos
en presente ou pasado

•

N 2 CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.6 - Textos que utilizan o léxico dos
alimentos, animais, meses, cores escritos
en presente ou pasado

•

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.7 Léronse con certo grao de independencia textos de diversos tipos, adaptando o
estilo e a velocidade de lectura, aínda que poida presentar algunha dificultade, con
modismos pouco frecuentes.

PE.7 - Textos que utilizan o léxico dos
alimentos, animais, meses, cores escritos
en presente ou pasado

•

S 20 CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. OU.1 - Expresión dos gustos propios
facendo unha gradación dos mesmos.

•

S 2 CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.2 - Organigrama dun establecemento
hoteleiro

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Terminoloxía específica do sector.

  Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

  Conectadores lingüísticos.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

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)

2,0Principais características
fonéticas. O alfabeto
alemán. - Veremos os
diferentes fonemas
consonánticos e vocálicos
do alemán, insistindo
naqueles que son
diferentes nas linguas
maternas. Faremos
incidencia nos ditongos, no
uso da diérese e na
consoante ß.

Presentar as principais
características
fonéticas da lingua
alemá.

• Recoñecer as principais
diferenzas fonéticas
respecto ás linguas
maternas escoitando
palabras soltas e
aprender o alfabeto
soletreando palabras.

• Poder soletrear e
recoñecer as prinicipais
dificultades fonéticas do
alemán.

• Recursos audiovisuais.
Dicionario en liña onde
apareza a reprodución
fonética das palabras.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

PE.5 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.6 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Os verbos auxiliares SEIN e
HABEN. Os pronomes
persoais de suxeito. -
Conxugación do presente
dos verbos SEIN e HABEN
e KOMMEN.

Presentación dos
verbos auxiliares e a
súa conxugación.
Presentación e
asimilación dos
pronomes de suxeito.

• Exercicios prácticos a
nivel oral e escrito.

• Coñecer os verbos
auxiliares e os
pronomes de suxeito.

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.7 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

1,0Regras ortográficas e dos
signos de puntuación -
Coñeceremos as
particularidades da lingua
alemá a respecto da
ortografía e a puntuación.

Explicación das regras
ortográficas desde un
punto de vista
contrastivo coa lingua
materna.

• Realización de
exercicios prácticos
sobre ortografía e
puntuación.

• Coñecer as principais
regras ortográficas

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0O presente de indicativo
dos verbos regulares -
Coñecer a conxugación
regular dos verbos en
afirmativa, negativa e
interrogativa. A negación
(NICHT).

Presentación da
conxugación regular e
dos principais verbos
irregulares en presente
de indicativo.

• Realización de
exercicios prácticos
tanto a nivel oral coma
escrito.

• Coñecer a conxugación
regular  e dos principais
verbos irregulares en
presente de indicativo.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

PE.5 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.6 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Os verbos irregulares (mit
Vokalwechsel) - Coñecer as
principais particularidades
dos verbos irregulares en
alemán e as mudanzas
vocálicas: a>ä (fahren,
fallen, schlafen) e>ie
(sehen, lesen) e>i (essen,
geben, sprechen)

Explicar as
irregularidades
principais nos verbos
en alemán na primeira
conxugación e os
principais cambios
vocálicos: a>ä (fahren,
fallen, schlafen); e>ie
(sehen, lesen); e>i
(essen, geben,
sprechen)

• Tomar apuntamiento e
aprender e asimilar as
principais
irregularidades dos
verbos alemáns no
presente simple.

• Ser quen de
comprender e integrar
as principais variacións
nos verbos irregulares
do alemán.

• Fichas; manual,
dicionario en liña e
textos idiomáticos.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

PE.1 - Documentos orais
que utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores narrados
en presente ou pasado

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.7 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0A expresión horaria. Os
números do 1 ao 100. -
Aprenderase a expresar
calquera hora en alemán e
presentaremos os números
cardinais.

Explicación da
expresión horaria e
introdución dos
números do 1 ao 100.

• Realización de
exercicios orais para
coñecer a expresión
das horas e os
números.

• Coñecer a expresión
horaria e iniciarse cos
números e a súa
estrutura.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

PE.1 - Documentos orais
que utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores narrados
en presente ou pasado

•

PE.2 - Documentos orais
que utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores narrados
en presente ou pasado

•

PE.5 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.6 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0Os determinantes: artigos
determinados,
indeterminados e o artigo
KEIN. Os posesivos. -
Coñeceremos a forma e
uso dos determinantes en
alemán nos tres xéneros
como preparación para a
seguinte unidade.

Explicación e
introdución dos
determinantes desde
un punto de vista
contrastivo.
Presentación dos
posesivos.

• Exercicios escritos e
orais para a práctica
dos determinantes
desde un punto de vista
comunicativo.

• Coñecer os
determinantes, o artigo
0 e a negación de
substantivos con KEIN.
Familiarización cos
posesivos.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.7 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0O xénero do substantivo e
introdución da declinación
(Akkusativ) - Coñeceremos
a formación do xénero dos
substantivos alemáns e
introduciremos a
declinación do substantivo
e o artigo (Akkusativ).

Presentación e
introdución do xénero e
preparar o alumnado
para o estudo da
declinación.

• Realización de
exercicios prácticos
simples para o
emprego correcto do
xénero e comprensión
das normas básicas da
declinación.

• Familiarizarse co uso
do xénero en alemán e
introducirse ao fermoso
mundo da declinación.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0A expresión do plural. Os
demostrativos. -
Coñeceremos a formación
do número e os sufixos
máis habituais para marcar
o xénero

Introdución e
explicación da
expresión do plural e os
demostrativos. Reforzar
o estudo da
declinación.

• Realización de
exercicios prácticos,
escritos e orais para
asimilar estes
elementos lingüísticos.

• Coñecer a expresión do
número e o uso dos
demostrativos. Afondar
no estudo da
declinación.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0Léxico: días, meses,
estacións, alimentos típicos
- Coñeceremos o
vocabulario dos días da
semana, partes do día,
estacións e meses do ano e
tamén os produtos básicos
da alimentación. Temporale
Präpositionen.

Presentación do léxico
dos días, meses,
estacións e alimentos.

• Realización de
exercicios prácticos
para asimilar o léxico
dos días, meses,
estacións e alimentos.

• Coñecer o léxico dos
días, meses, estacións
e alimentos.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•
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(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos
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procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Léxico: cores, animais,
tendas, roupa -
Coñeceremos o vocabulario
dos animais domésticos e
das cores así como da
vestimenta e os produtos
da compra.

Presentación do léxico
das cores e dos
animais, entre outros
campos semánticos.

• Estudo do devandito
léxico. Posibilidade de
realización de test de
recoñecemento.

• Coñecer o léxico das
cores e dos animais e
outros campos
semánticos. Afondar na
expresión da
declinación con este
léxico.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0Expresión da habilidade e a
obriga e outros aspectos
modais. - Coñecer a
estrutura e os verbos que
cobren estes espazos
comunicativos: KÖNNEN,
MÜSSEN, etc.

Explicación dos verbos
modais e estruturas
para expresar a
obrigatoriedade. Os
verbos MÜSSEN,
SOLLEN, DÜRFEN e
KÖNNEN. O
imperativo.

• Realización de
exercicios prácticos
orais e escritos para
expresar a
obrigatoriedade, a
posesión e a
habilidade.

• Aprender a expresar a
obrigatoriedade, a
habilidade e a posesión
en alemán.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0Posición do verbo na frase.
Verbos separables e
inseparables - Coñecer a
forma, uso e posición dos
verbos separables en
contraposición cos
inseparables

Explicar o uso e a
forma dos principais
verbos separables en
contraposición cos
inseparables.

• Entender e integrar a
forma e uso dos
principais verbos
separables en alemán.

• Ser quen de
comprender e integrar o
uso e forma dos verbos
separables en alemán.

• Fichas; manual,
dicionario en liña e
textos idiomáticos.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

4,0O adxectivo e a súa
declinación - Aprenderemos
a familiarizarnos co
adxectivo e a súa forma
declinada e revisaremos os
artigos e substantivos.

Introdución dos
adxectivos e as dúas
posicións nas que
aparecen e introdución
e explicación da
declinación do
adxectivo.

• Realización de
exercicios orais e
escritos para iniciarse e
asimilar o uso do
adxectivo e a súa
declinación.

• Familiarizarse co uso e
a forma dos adxectivos
en alemán e aprender
os adxectivos máis
habituais ou
necesarios.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•
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avaliación(título e descrición)

2,0A expresión dos gustos. A
comparación. -
Aprenderemos a dicir o que
nos gusta e o que non nos
gusta e mostrar as nosas
preferencias.

Explicación da
expresión dos gustos
facendo unha
gradación e introdución
da comparación.

• Realización de
exercicios orais e
escritos falando dos
propios hobbies ou
gustos para practicar a
comparación.

• Saber matizar os
propios gustos.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.1 - Documentos orais
que utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores narrados
en presente ou pasado

•

PE.2 - Documentos orais
que utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores narrados
en presente ou pasado

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

2,0A expresión de feitos no
pasado e a introdución das
principais preposicións. -
Aprenderemos a utilizar o
tempo para a expresar
feitos no pasado.

Explicar a formación do
pasado regular
(PERFEKT), dos
participios e os
irregulares máis
frecuentes. Verbos con
HABEN ou SEIN.
Introdución ou revisión
dos verbos separábeis
e inseparábeis.
Introdución das
principais preposicións.

• Realización de
exercicios orais e
escritos para a práctica
da expresión en
pasado, os verbos
separábeis e
inseparábeis e o uso
das preposicións.

• Saber expresar feitos
pasados e iniciarse co
uso das preposicións e
os TRENNBARE ou
UNTRENNBARE
VERBEN.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Expresión dos
gustos propios facendo
unha gradación dos
mesmos.

•

OU.2 - Organigrama dun
establecemento hoteleiro

•

PE.1 - Documentos orais
que utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores narrados
en presente ou pasado

•

PE.2 - Documentos orais
que utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores narrados
en presente ou pasado

•

PE.3 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

PE.4 - Textos que
utilizan o léxico dos
alimentos, animais,
meses, cores escritos en
presente ou pasado

•

34,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Presentacións persoais e profesionais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

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

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O persoal do establecemento de restauración 5,011.1 Acadar soltura a nivel oral á hora de facer unha sinxela presentación
persoal.

1.2 Conseguir presentar unha persoa utilizando a terceira persoa indicando a
orixe ou procedencia e o cargo no que traballa, o sector profesional e o posto
de traballo desenvolvido.

1.3 Coñecer as principais profesións ligadas ao mundo da hotelaría.

O establecemento hoteleiro 5,022.1 Saber expresar datos como enderezos postal e electrónico e números de
teléfono.

2.2 Aprenderemos a lidar dun xeito básico con encomendas vía telefónica.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 4 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional. PE.1 - Documentos audio con presentacións
persoais ou profesionais.

•

S 10 CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe. PE.2 - Documentos audio con presentacións
persoais ou profesionais.

•

S 10 CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe. PE.3 - Documentos audio con presentacións
persoais ou profesionais ou conversas onde
se dean señas para chegar a un lugar.

•

N 4 CA1.4 Identificouse a actitude e a intención da persoa interlocutora. PE.4 - Documentos audio con presentacións
persoais ou profesionais ou conversas onde
se dean señas para chegar a un lugar.

•

N 4 CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada. PE.5 - Documentos audio con presentacións
persoais ou profesionais ou conversas onde
se dean señas para chegar a un lugar.

•

N 2 CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. PE.6 - Documentos escritos nos que se
presenta un establecemento hoteleiro.

•

S 8 CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. PE.7 - Documentos escritos nos que se
presenta un establecemento hoteleiro.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. PE.8 - Documentos escritos nos que se
presenta un establecemento hoteleiro.

•

S 8 CA2.7 Léronse con certo grao de independencia textos de diversos tipos, adaptando o
estilo e a velocidade de lectura, aínda que poida presentar algunha dificultade, con
modismos pouco frecuentes.

PE.9 - Documentos escritos nos que se
presenta un establecemento hoteleiro e
outros onde se fan encomendas
específicas.

•

S 8 CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. OU.1 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos.

•

S 8 CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.2 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

N 2 CA3.4 Describiuse con relativa fluidez o seu contorno profesional máis próximo. OU.3 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

N 2 CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel. OU.4 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

S 8 CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión. OU.5 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

N 4 CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura
sinxela.

OU.6 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

S 8 CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos. PE.10 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

N 2 CA5.1 Definíronse os trazos máis significativos dos costumes e dos usos da comunidade
onde se fale a lingua estranxeira.

PE.11 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

N 2 CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios dos países da
lingua estranxeira.

PE.12 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

N 2 CA5.3 Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade onde se fale a lingua
estranxeira.

PE.13 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

N 2 CA5.4 Identificáronse en calquera tipo de texto os aspectos socioprofesionais propios do
sector.

PE.14 - Os establecementos hoteleiros:
organigrama, situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Distinción entre datos e opinións e identificación da intención da persoa falante.

 Terminoloxía específica do sector.

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Características específicas de documentos profesionais recibidos por medios telemáticos.
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Contidos

 Terminoloxía específica do sector.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Marcadores lingüísticos de relacións sociais, normas de cortesía e diferenzas de rexistro.

 Benvida e recepción da clientela. Despedida.

 Particularidades da conversa telefónica.

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación e a intención das persoas interlocutoras.

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)
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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)

5,0O persoal do
establecemento de
restauración -
Aprenderemos a saudar, a
presentarse e a presentar
unha terceira persoa.
Despedidas. Revisarase a
conxugación do presente
de indicativo dos verbos.
Verase tamén a construción
negativa.

Presentación dun hotel.
Explicar as
características dun
hotel, localización,
categoría, tipos de
cuartos, servizos e
equipamentos.

•

Presentación do
organigrama dun hotel
e do vocabulario das
profesións. Afondar no
coñecemento do
vocabulario dun xeito
inclusivo e non
discriminatorio para as
mulleres.

•

Presentar oralmente o
organigrama dun hotel.
Coñecer os postos de
traballo máis habituais
nun establecemento
hoteleiro. Aprender a
soletrear nomes e
lugares e a dar señas
básicas.

•

Practicar oralmente a
presentación dun hotel.
Realizar unha
presentación por
escrito. Practicas
interaccións onde se
practique o alfabeto
para soletrear
enderezos ou nomes e
onde se dean señas.

•

Aprender a presentar
un establecemento
hoteleiro

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Realia.

• OU.1 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e
servizos.

•

OU.2 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.3 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.4 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.5 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.6 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.1 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais.

•

PE.2 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais.

•

PE.3 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais
ou conversas onde se
dean señas para chegar
a un lugar.

•

PE.4 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais
ou conversas onde se
dean señas para chegar
a un lugar.

•

PE.5 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais
ou conversas onde se
dean señas para chegar
a un lugar.

•

PE.6 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento
hoteleiro.

•

PE.7 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento
hoteleiro.

•

- 17 -



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)

PE.8 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento
hoteleiro.

•

PE.9 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento hoteleiro
e outros onde se fan
encomendas específicas.

•

PE.10 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.11 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.12 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.13 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.14 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•
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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)

5,0O establecemento hoteleiro
- Aprenderemos a dar
señas dun establecemento
e a facer preguntas sobre
el.

Presentación dunha
batería de preguntas
solicitando información
sobre calquera aspecto
dun establecemento
hoteleiro. Formulación
oral das preguntas.

•

Explicación da
utilización dos
determinantes.
Introdución das
estruturas principais
para facer un
encomenda simple por
vía teléfonica.

•

A partir dun documento
dado responder
oralmente a preguntas.

•

Realización de
exercicios escritos con
determinantes en
frases afirmativas e
negativas. Práctica oral
de interaccións.

•

Tarefa de comprensión
escrita e oral onde se
faga a presentación
dun hotel.

•

Realización dun test
sobre a unidade
didáctica (en función
das necesidades e as
restricións de tempo).

•

Saber traballar por
escrito coa
presentación dun hotel.

•

Saber presentarse
persoalmente e nun
ámbito profesional
simple. Utilizar os
determinantes, tanto en
frases afirmativas coma
negativas.

•

Saber responder a
preguntas habituais
sobre a categoría, a
localización, os
servizos e o
equipamento dun hotel.
Familiarizarse coas
estruturas para facer
encomendas simples.

•

Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e
servizos.

•

OU.2 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.3 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.4 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.5 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

OU.6 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.1 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais.

•

PE.2 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais.

•

PE.3 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais
ou conversas onde se
dean señas para chegar
a un lugar.

•

PE.4 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais
ou conversas onde se
dean señas para chegar
a un lugar.

•

PE.5 - Documentos
audio con presentacións
persoais ou profesionais
ou conversas onde se
dean señas para chegar
a un lugar.

•

PE.6 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento
hoteleiro.

•

PE.7 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento
hoteleiro.

•
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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)

PE.8 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento
hoteleiro.

•

PE.9 - Documentos
escritos nos que se
presenta un
establecemento hoteleiro
e outros onde se fan
encomendas específicas.

•

PE.10 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.11 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.12 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.13 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

PE.14 - Os
establecementos
hoteleiros: organigrama,
situación, categoría,
equipamentos e servizos

•

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

N.º Título da UD Duración

4 Recepción da clientela: información e reservas 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

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

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Tratar coa clientela 4,011.1 Interactuar coa clientela para dar información sobre un cuarto ou
aloxamento.

1.2 Facer un uso correcto da estrutura interrogativa e as formas de cortersía.

1.3 Falar da duración: revisión da temporalidade.

Reserva dun cuarto ou mesa por teléfono 4,022.1 Interactuar coa clientela para xestionar unha reserva.

2.2 Facer un uso correcto da estrutura interrogativa e a entoación e as
fórmulas de agradecemento.

2.3 Familiarizarse coas expresións máis idiomáticas no ámbito da atención
aos consumidores.

Reservas por internet 4,033.1 Usar o formato do correo electrónico para realizar solicitudes de reserva.

3.2 Usar o formato do correo electrónico para realizar confirmacións de
reserva.

3.3 Usar as estruturas gramaticais e comunicativas habituais nun correo
electrónico.

3.4 Revisar o uso dos determinantes posesivos.

Introdución á carta comercial 4,044.1 Coñecer a estrutura e os elementos básicos dunha carta comercial en
alemán.

Rexeitar unha reserva 4,055.1 Familiarizare coa estrutura gramatical negativa.

5.2 Aprender a desculparse.

5.3 Aprender a xustificarse.

5.4 Aprender a dar solucións a unha imposibilidade de satisfacción da
clientela.

Modificar ou anular unha reserva 3,066.1 Usar o Perfekt para lembrar o contido dunha reserva.

6.2 Familiarizarse coas particularidades das cartas/e-mails formais desde o
punto de vista do rexistro.
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23TOTAL

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 (%)

N 2 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional. PE.1 - Documentos audio sobre reservas en
establecementos hoteleiros.

•

S 10 CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe. PE.2 - Documentos audio sobre reservas en
establecementos hoteleiros.

•

S 8 CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe. PE.3 - Documentos audio sobre reservas en
establecementos hoteleiros.

•

N 2 CA1.5 Extraéronse as ideas principais dunha mensaxe emitida por un medio de
comunicación.

PE.4 - Documentos audio sobre reservas en
establecementos hoteleiros.

•

N 2 CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada. PE.5 - Documentos audio sobre reservas en
establecementos hoteleiros.

•

N 2 CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. PE.6 - Documentos escritos sobre reservas
en establecementos hoteleiros.

•

S 10 CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. PE.7 - Documentos escritos sobre reservas
en establecementos hoteleiros.

•

N 2 CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. PE.8 - Documentos escritos sobre reservas
en establecementos hoteleiros.

•

S 8 CA2.5 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos (correo
electrónico, fax, etc.).

PE.9 - Documentos escritos sobre reservas
en establecementos hoteleiros.

•

N 2 CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.10 - Documentos escritos sobre
reservas en establecementos hoteleiros.

•

N 2 CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. OU.1 - Reservas por teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

S 10 CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.2 - Reservas por teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

S 10 CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión. OU.3 - Reservas por teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

N 2 CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura
sinxela.

OU.4 - Reservas por teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

S 10 CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos. PE.11 - Cartas, emails de confirmación e/ou
modificación de reservas.

•

N 2 CA4.4 Formalizouse un texto dado con apoios visuais e claves lingüísticas achegadas. PE.12 - Cartas, emails de confirmación e/ou
modificación de reservas.

•

N 2 CA4.5 Elaborouse un pequeno informe cun propósito comunicativo específico. PE.13 - Cartas, emails de confirmación e/ou
modificación de reservas.

•

S 10 CA4.6 Redactouse unha carta comercial a partir de instrucións detalladas e modelos dados. PE.14 - Cartas, emails de confirmación e/ou
modificación de reservas.

•

N 1 CA5.1 Definíronse os trazos máis significativos dos costumes e dos usos da comunidade
onde se fale a lingua estranxeira.

PE.15 - Reservas por teléfono ou por
escrito.

•

N 1 CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios dos países da
lingua estranxeira.

PE.16 - Reservas por teléfono ou por
escrito.

•

N 2 CA5.4 Identificáronse en calquera tipo de texto os aspectos socioprofesionais propios do
sector.

PE.17 - Reservas por teléfono ou por
escrito.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Características específicas de documentos profesionais recibidos por medios telemáticos.

 Terminoloxía específica do sector.

 0Resolución de problemas coa clientela. Interrogación.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Apoio, demostración de entendemento e petición de aclaración.

  Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Resposta afirmativa ou negativa atenuada a unha petición.

 Expresión e formalización de documentos e textos profesionais do sector e cotiáns.

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Nexos.

 Uso da descrición como recurso lingüístico.

 Linguaxe específica de internet na lingua estranxeira.

 Coherencia textual

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación e a intención das persoas interlocutoras.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Tratar coa clientela -
Aprenderanse as formas de
cortesía coa clientela:
presentarse, acoller,
preguntar pola duración da
estadía, agradecer, dar
información sobre a
dispoñibilidade de
aloxamento.

Presentación do
protocolo habitual no
trato coa clientela e a
súa acollida. O
agradecemento e as
formas de cortesía.

•

Explicación da
interrogación e as
estruturas para o trato
coa clientela.

•

Diferenciar as
diferentes etapas
dunha reserva
telefónica.

•

Familiarizarse e
identificar as estruturas
máis habituais dunha
reserva telefónica.

•

Saber agradecer e
identificar e pór en
práctica os rexistros
máis correctos segundo
o contexto.

•

Aprender e identifcar as
estruturas para o trato,
a acollida e o
despedimento da
clientela. Familiarizarse
co proceso de reserva
e fornecemento de
información por
teléfono.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.2 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.3 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.4 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.17 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

•

4,0Reserva dun cuarto ou
mesa por teléfono -
Aprenderemos o protocolo
de actuación para reservar
un cuarto ou mesa por
teléfono.

Presentación do
protocolo habitual de
rexistro da reserva
dunha mesa de
restaurante.

•

Explicación da
expresión de tempo.

•

Realización de
exercicios de
comprensión oral.
Realización de
exercicios escritos onde
terán que completar
diálogos de reserva
incompletos.

•

Expresar oralmente a
hora. Utilizar
correctamente  en
exercicios escritos as
preposicións habituais
na expresión do tempo.

•

Realizar oralmente
unha simulación de
reserva.

•

Saber realizar
oralmente a reserva
dunha mesa de
restaurante ou cuarto
(repaso).

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.2 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.3 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.4 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.17 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Reservas por internet -
Aprenderemos a facer
reservas por internet.

Explicacións de como
escribir un correo
electrónico. A
terminoloxía en lingua
alemá.
Formulación de
preguntas de
comprensión sobre un
texto dado.

•

Revisión ou
presentación dos
determinantes
posesivos.

•

Respostas de
comprensión oral.

•

Elaboración dunha
solicitude de reserva
por correo electrónico.

•

Realización de
exercicios escritos e
orais para o manexo
dos determinantes
posesivos.

•

Aprender a
familiarizarse coa
escrita dun correo
electrónico en alemán.
Solicitar unha
información, indicar a
posibilidade de enviar
un arquivo adxunto,
saudar e despedirse.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.2 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

PE.6 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.7 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.8 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.10 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.11 - Cartas, emails
de confirmación e/ou
modificación de
reservas.

•

PE.13 - Cartas, emails
de confirmación e/ou
modificación de
reservas.

•

PE.15 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

•

PE.16 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Introdución á carta
comercial - Aprenderemos
a redactar unha carta
comercial.

Presentación da
estrutura básica dunha
carta comercial

• Realización de
exercicios de
comprensión escrita.

•

Familiarización cos
diferentes modelos de
cartas.

•

Coñecer a estrutura
dunha carta comercial e
poder realizar un
modelo no que se
solicita unha
determinada
información.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos e idiomáticos.

• OU.2 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

PE.6 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.7 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.8 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.10 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.11 - Cartas, emails
de confirmación e/ou
modificación de
reservas.

•

PE.13 - Cartas, emails
de confirmación e/ou
modificación de
reservas.

•

PE.14 - Cartas, emails
de confirmación e/ou
modificación de
reservas.

•

PE.15 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

•

PE.16 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Rexeitar unha reserva -
Aprenderemos a
desculparnos ante a
imposibilidade de satisfacer
a demanda da clientela,
xustificarémonos e
proporemos unha
alternativa.

Explicación do
protocolo habitual no
rexeitamento dunha
reserva.

•

Explicación ou revisión
da estrutura da frase
negativa.

•

Exercicios de
comprensión oral para
practicar as diferentes
estruturas e modismos
formais na expresión do
rexeitamento dunha
reserva.

•

Realización de
exercicios prácticos
orais e escritos para
asimilar a estrutura
negativa.

•

Elaboración dun correo
electrónico simple no
que se comunica a
imposibilidade de
satisfacer unha
solicitude de
prolongación dunha
reserva.

•

Aprender a rexeitar dun
xeito sinxelo a
solicitude dunha
reserva, tanto por
escrito como oralmente,
utilizando o protocolo
habitual (desculparse,
xustificar o
rexeitamento e propor
unha alternativa) e a
estrutura negativa.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos ou
interaccións reais.

• OU.2 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.5 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.6 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.7 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.8 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.9 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.12 - Cartas, emails
de confirmación e/ou
modificación de
reservas.

•

PE.16 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Modificar ou anular unha
reserva - Aprenderemos a
modificar ou anular unha
reserva.

Presentación do
protocolo habitual para
modificar ou anular
unha reserva.

• Exercicios de
comprensión oral sobre
documentos que tratan
de anulacións ou
modificacións de
reserva.

•

Simulación oral dunha
situación de
modificación dunha
reserva.

•

Elaboración dunha
resposta a un correo
electrónico anunciando
a anulación dunha
reserva.

•

Realización dun test
sobre os contidos da
unidade didáctica.

•

Saber facer uso do
protocolo habitual de
modificación ou
anulación dunha
reserva.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.2 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.3 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

OU.4 - Reservas por
teléfono: aceptación e
rexeitamento.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.5 - Documentos
audio sobre reservas en
establecementos
hoteleiros.

•

PE.7 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.9 - Documentos
escritos sobre reservas
en establecementos
hoteleiros.

•

PE.12 - Cartas, emails
de confirmación e/ou
modificación de
reservas.

•

PE.16 - Reservas por
teléfono ou por escrito.

•

23,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Recepción da clientela: acollemento e instalación, animación, horarios, prezos, visitas 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

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

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Recibir a clientela 5,011.1 Saudar e dar a benvida

1.2 Propor os seus servizos á clientela

1.3 Verificar os datos da reserva

1.4 Dirixir e/ou acompañar a clientela ao seu cuarto ou mesa

1.5 Desexarlle unha boa estadía ou unha boa comida

Dar información sobre a estadía 1,022.1 Responder a preguntas específicas da clientela.

2.2 Expresar o futuro por medio do futuro simple e os indicadores temporais
de futuro.

Instalar a clientela 5,033.1 Coñecer o léxico dun hotel e os seus cuartos ou estancias

3.2 Facer unha descrición en terceira persoa

3.3 Facer a concordancia do adxectivo e revisión da declinación do adxectivo

Os servizos de animación, horarios e prezos. 3,044.1 Aprender os aspectos comunicativos para pedir e dar información sobre
servizos nun hotel.

4.2 Usar os determinantes demostrativos.

4.3 Comprender demandas orais feitas por clientes.

Recepción no restaurante 4,055.1 Interactuar coa clientela na súa chegada ao restaurante.

5.2 Coñecer o léxico das prendas e complementos habituais que se poden
deixar na recepción do restaurante.

5.3 Revisar o léxico das cores.

5.4 Usar as preposicións habituais para situar un/ha cliente/a na sala.
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Atención ao cliente por teléfono 5,066.4 Tomar nota dunha mensaxe.

6.5 Revisar a conxugación do presente de indicativo e o uso dalgúns verbos
modais.

6.1 Identificar a clientela.

6.2 Preguntar o motivo da chamada.

6.3 Poñelo en contacto co servizo/persoa solicitado.

23TOTAL

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 (%)

N 4 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional. PE.1 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de contacto co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro.

•

S 10 CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe. PE.2 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de contacto co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

S 10 CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe. PE.3 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de contacto co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

N 4 CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada. PE.4 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de contacto co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

N 4 CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. PE.5 - Textos escritos relativos a mensaxes
e produtos de benvida, instalación do/a
cliente/a, mobiliario, etc.

•

S 10 CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. PE.6 - Textos escritos relativos a mensaxes
e produtos de benvida, instalación do/a
cliente/a, mobiliario, etc.

•

N 2 CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. PE.7 - Textos escritos relativos a mensaxes
e produtos de benvida, instalación do/a
cliente/a, mobiliario, etc.

•

N 2 CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.8 - Textos escritos relativos a mensaxes
e produtos de benvida, instalación do/a
cliente/a, mobiliario, etc.

•

S 10 CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. OU.1 - Situacións de recepción dun/ha
cliente/a individual ou grupal e
fornecemento de información pertinente.

•

S 10 CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.2 - Situacións de recepción dun/ha
cliente/a individual ou grupal e
fornecemento de información pertinente.

•

N 4 CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel. OU.3 - Situacións de recepción dun/ha
cliente/a individual ou grupal e
fornecemento de información pertinente.

•

N 4 CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión. OU.4 - Situacións de recepción dun/ha
cliente/a individual ou grupal e
fornecemento de información pertinente.

•

N 2 CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura
sinxela.

OU.5 - Situacións de recepción dun/ha
cliente/a individual ou grupal e
fornecemento de información pertinente.

•

S 10 CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos. PE.9 - Fichas con diferentes situacións,
normas escritas, mensaxes escritas.

•

S 10 CA4.5 Elaborouse un pequeno informe cun propósito comunicativo específico. PE.10 - Fichas con diferentes situacións,
normas escritas, mensaxes escritas.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA5.1 Definíronse os trazos máis significativos dos costumes e dos usos da comunidade
onde se fale a lingua estranxeira.

PE.11 - Recepción da clientela•

N 1 CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios dos países da
lingua estranxeira.

PE.12 - Recepción da clientela•

N 1 CA5.4 Identificáronse en calquera tipo de texto os aspectos socioprofesionais propios do
sector.

PE.13 - Recepción da clientela•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e secundarias.

 Recursos lingüísticos: estruturas e funcións.

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Terminoloxía específica do sector.

 0Resolución de problemas coa clientela. Interrogación.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

  Conectadores lingüísticos.

  Linguaxe non verbal (código xestual).

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Benvida e recepción da clientela. Despedida.

 Expresión e formalización de documentos e textos profesionais do sector e cotiáns.

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

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación e a intención das persoas interlocutoras.

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
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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)

5,0Recibir a clientela -
Coñeceremos o protocolo
de actuación na recepción
da clientela.

Presentación do
protocolo habitual para
recibir a un/ha cliente/a.

• Realización de
exercicios de
comprensión escrita.

•

Simulación oral dunha
situación de recepción
dun/ha cliente/a.

•

Adestramento oral da
situación de entrega de
chaves a un/ha
cliente/a.

•

Afrontar con éxito a
situación de
acollemento dun/ha
cliente/a, seguindo o
protocolo habitual.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.2 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento
hoteleiro.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.4 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.5 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.6 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.8 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.9 - Fichas con
diferentes situacións,
normas escritas,
mensaxes escritas.

•

PE.10 - Fichas con
diferentes situacións,
normas escritas,
mensaxes escritas.

•

PE.11 - Recepción da
clientela

•

PE.12 - Recepción da
clientela

•

PE.13 - Recepción da
clientela

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Dar información sobre a
estadía - Aprenderemos a
ofrecer información de
interese relativa á estadía.

Presentación do
protocolo habitual para
dar información á
clientela sobre a súa
estadía e outros
servizos incluídos nela.

•

Explicación da
formación do futuro.

•

Explicación ou revisión
das preposións
habituais para situar
algo ou alguén nun
lugar.

•

Resposta a preguntas
de comprensión oral.

•

Exercicios orais
prácticos sobre
preposicións espaciais.

•

Coñecer o protocolo e
as estruturas para dar
información sobre a
estadía dun/ha cliente/a
e familiarizarse devagar
co uso do futuro e con
algunha preposición de
lugar.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.2 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento
hoteleiro.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.4 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.5 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.6 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.7 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.8 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.11 - Recepción da
clientela

•

PE.12 - Recepción da
clientela

•

PE.13 - Recepción da
clientela

•
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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)

5,0Instalar a clientela -
Aprenderemos o protocolo
de actuación na instalación
dun cliente.

Presentación do
protocolo habitual para
acompañar e instalar a
clientela.

•

Presentación do léxico
do mobiliario do cuarto.

•

Explicación e revisión
dos adxetivos máis
habituais na descrición
do mobiliario. Revisión
da declinación.

•

Exerccio de expresión
oral. Comentar
oralmente unhas
imaxes que
representan as
diferentes etapas de
instalación da clientela.

•

Realización de
exercicios para a
asimilación do léxico do
mobiliario.

•

Exercicios prácticos
sobre os adxectivos e a
súa declinación.

•

Ser quen de instalar
un/ha cliente/a,
mostrándolle as
característica do cuarto
onde ficará.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.2 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento
hoteleiro.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.6 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.8 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.9 - Fichas con
diferentes situacións,
normas escritas,
mensaxes escritas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Os servizos de animación,
horarios e prezos. -
Aprenderemos a pedir e dar
información sobre
diferentes servizos nun
establecemento hoteleiro,
os horarios e os prezos.

Presentación do léxico
doutros servizos que se
ofrecen nun hotel:
animación e posibles
saídas e información
relativa a estas:
horarios, transporte,
etc.

• Realización de
exercicios para asimilar
o léxico da animación,
viaxes, horarios e
transporte.

•

Exercicio de
comprensión escrita.

•

Actividades de
expresión escrita.
Realización de
mensaxes de benvida e
ofrecemento de
servizos.

•

Asimilar o léxico dos
servizos de animación
e visitas.

•

Realizar mensaxes
escritas de benvida
ofrecendo estes
servizos.

•

Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos ou
interaccións reais.

• OU.2 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

PE.5 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.6 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.7 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.8 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.9 - Fichas con
diferentes situacións,
normas escritas,
mensaxes escritas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Recepción no restaurante -
Aprenderemos a recibir
clientela que chega ao
restaurante, seguindo o
protocolo de actuación
habitual no sector.

Presentación do
protocolo habitual para
recibir un/ha cliente/a
nun restaurante.

•

Presentación das
preposicións e das
estruturas máis
habituais nesta
situación comunicativa.

•

Exercicios de
comprensión oral a
partir de situacións de
chegada a un
restaurante.

•

Simulación oral de
recepción de
clientes/as no
restaurante.

•

Exercios escritos para a
práctica do uso de
preposicións.

•

Recibir un/ha cliente/a
no restaurante
seguindo o protocolo
habitual e ser quen de
instalalo logo de
informarse das súas
preferencias.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.2 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.4 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.5 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento
hoteleiro.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.6 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.8 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.9 - Fichas con
diferentes situacións,
normas escritas,
mensaxes escritas.

•
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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)

5,0Atención ao cliente por
teléfono - Aprenderemos a
interactuar por teléfono
seguindo o protocolo
habitual.

Explicar como tomar
nota dunha mensaxe
telefónica

•

Explicación da
conxugación do
presente de indicativo e
dalgúns casos de
verbos irregulares.

•

Exercicios de
comprensión oral e
práctica soletreando
palabras.

•

Realización de
exercicios orais e
escritos para a práctica
do presente de
indicativo.

•

Simulación oral dunha
conversa telefónica na
que unha persoa deixa
un recado para un/ha
cliente/a.

•

Realización dun test
sobre a unidade
didáctica.

•

Ser quen de coller un
recado telefónico para
un/ha cliente/a.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos e idiomáticos.

• OU.1 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.2 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.3 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.4 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

OU.5 - Situacións de
recepción dun/ha
cliente/a individual ou
grupal e fornecemento
de información
pertinente.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento
hoteleiro.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.4 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de contacto
co/a cliente/a nun
establecemento hoteleiro

•

PE.6 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.8 - Textos escritos
relativos a mensaxes e
produtos de benvida,
instalación do/a cliente/a,
mobiliario, etc.

•

PE.9 - Fichas con
diferentes situacións,
normas escritas,
mensaxes escritas.

•

23,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Servizos 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

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

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Presentar os equipamentos e servizos do hotel 5,011.2 Ser quen de aconsellar un establecemento a un cliente en función dos
equipamentos desexados.

1.1 Coñecer a terminoloxía dos equipamentos hoteleiros.

Tomar comandas 4,022.1 Descubrir os almorzos típicos da clientela alemá, suiza ou austríaca.

2.2 Ser quen de tomar unha comanda feita por teléfono enchendo o
formulario ad hoc e coñecendo o léxico habitual dos produtos servidos no
almorzo.

Indicar unha dirección ou itinerario 4,033.1 Coñecer o imperativo e as estruturas prepositivas para indicar un
itinerario.

Descrición dun prato 5,044.1 Coñecer a terminoloxía dos principais alimentos.

4.2 Ser quen de facer a descrición dun prato indicando o procedemento de
cocción, o sabor, a textura, a temperatura e a presentación.

4.3 Familiarizarse coa lectura e comprensión dunha receita típica.

Coller unha comanda no restaurante 5,055.1 Ser quen de explicar a composición dun menú, indicando que hai de
entrante, de prato principal e de sobremesa.

5.2 Ser quen de suxerir un prato

Test da unidade 2,066.1 Asentar os contidos das unidades vistas até agora e entrega co
resultado.

25TOTAL

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 (%)

N 2 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional. PE.1 - Documentos audio sobre
equipamentos e servizos dun
establecemento hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono, informacións a
clientes.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe. PE.2 - Documentos audio sobre
equipamentos e servizos dun
establecemento hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono, informacións a
clientes.

•

S 10 CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe. PE.3 - Documentos audio sobre
equipamentos e servizos dun
establecemento hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono, informacións a
clientes.

•

N 2 CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada. PE.4 - Documentos audio sobre
equipamentos e servizos dun
establecemento hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono, informacións a
clientes.

•

S 10 CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. PE.5 - Textos escritos sobre servizos e
equipamentos de establecementos
hoteleiros, cartas de restaurantes,
normativas, descricións de pratos.

•

S 10 CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. PE.6 - Textos escritos sobre servizos e
equipamentos de establecementos
hoteleiros, cartas de restaurantes,
normativas, descricións de pratos.

•

N 2 CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. PE.7 - Textos escritos sobre servizos e
equipamentos de establecementos
hoteleiros, cartas de restaurantes,
normativas, descricións de pratos.

•

N 2 CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.8 - Textos escritos sobre servizos e
equipamentos de establecementos
hoteleiros, cartas de restaurantes,
normativas, descricións de pratos.

•

S 10 CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. OU.1 - Indicación de itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato; explicacións das
funcións do persoal hoteleiro, toma de
comandas.

•

S 10 CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.2 - Indicación de itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato; explicacións das
funcións do persoal hoteleiro, toma de
comandas.

•

N 1 CA3.3 Manifestáronse preferencias laborais no sector profesional. OU.3 - O oficio de conserxe.•

N 2 CA3.5 Estableceuse a secuencia das actividades propias dun proceso produtivo do sector
profesional.

OU.4 - A toma dunha comanda no comedor.•

N 2 CA3.6 Realizáronse con claridade presentacións breves e preparadas sobre un tema dentro
da especialidade.

OU.5 - O oficio de conserxe.•

N 2 CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel. OU.6 - Indicación de itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato; explicacións das
funcións do persoal hoteleiro, toma de
comandas.

•

N 2 CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión. OU.7 - Indicación de itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato; explicacións das
funcións do persoal hoteleiro, toma de
comandas.

•

N 2 CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura
sinxela.

OU.8 - Indicación de itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato; explicacións das
funcións do persoal hoteleiro, toma de
comandas.

•

S 10 CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos. PE.9 - Fichas de comandas, simboloxía dos
equipamentos hoteleiros, planos.

•

S 10 CA4.7 Realizáronse resumos breves de textos sinxelos relacionados co seu contorno
profesional.

PE.10 - Fichas de comandas, simboloxía
dos equipamentos hoteleiros, planos.

•

N 1 CA5.4 Identificáronse en calquera tipo de texto os aspectos socioprofesionais propios do
sector.

PE.11 - Servizos hoteleiros.•

100TOTAL
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4.6.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Terminoloxía específica do sector.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Recoñecemento da lingua estranxeira para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e profesional.

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)
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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)

5,0Presentar os equipamentos
e servizos do hotel -
Aprenderemos a falar dos
equipamentos de que
dispón un establecemento
hoteleiro.

Presentación do
vocabulario máis
detallado de
equipamentos e
servizos e das
actividades de
comprensión oral.
Introdución dos
pronomes relativos.

• Realización das
actividades de
comprensión oral.
Realización dos
exercicios prácticos
para asimilar o
vocabulario e os
pronomes relativos.
Exercicio de expresión
oral para falar dos
equipamentos dun
hotel.

• Aprender a falar dos
equipamentos dun hotel
utilizando en casos
básicos os pronomes
relativos.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.2 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.5 - O oficio de
conserxe.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.5 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.6 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.8 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.9 - Fichas de
comandas, simboloxía
dos equipamentos
hoteleiros, planos.

•

PE.11 - Servizos
hoteleiros.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Tomar comandas -
Aprenderemos a coller
unha demanda feita a
través do teléfono.

Presentación da
terminoloxía dos
produtos do almorzo e
das estruturas de como
tomar comandas.

• Actividades de
comprensión oral.
Exercicios prácticos
sobre as estruturas
aprendidas.
Actividade oral para
explicar o almorzo
buffet para unha
clientela determinada.

• Saber coller unha
comanda utilizando as
estruturas básicas e os
produtos típicos do
almorzo.

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.2 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.6 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.7 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.8 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.5 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de

•
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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)

establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

PE.6 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.8 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.9 - Fichas de
comandas, simboloxía
dos equipamentos
hoteleiros, planos.

•

PE.11 - Servizos
hoteleiros.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Indicar unha dirección ou
itinerario - Aprenderemos a
indicar o itinerario para
chegar a un determinado
sitio.

Explicación dos
recursos lingüísticos
necesarios para poder
indicar un camiño: uso
do imperativo, verbos
de dirección,
referencias espaciais,
etc

• Realización de
exercicios escritos  e
sobre todo de
expresión oral para
indicar unha dirección.

• Saber indicar unha
dirección utilizando os
verbos necesarios en
imperativo.

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.2 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.3 - O oficio de
conserxe.

•

OU.6 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.8 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.5 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.6 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•
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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)

PE.8 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.9 - Fichas de
comandas, simboloxía
dos equipamentos
hoteleiros, planos.

•

PE.10 - Fichas de
comandas, simboloxía
dos equipamentos
hoteleiros, planos.

•

PE.11 - Servizos
hoteleiros.

•
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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)

5,0Descrición dun prato -
Aprenderemos a describir
un prato.

Presentación do léxico
necesario para explicar
a preparación dun
prato. Presentación dos
pratos típicos nos
países xermanófonos.

• Estudio do léxico.
Práctica oral para
explicar un prato.

• Saber explicar a
preparación dun prato
referíndose ao produto,
á forma de cocción,
temperatura e
presentación.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos ou
interaccións reais.

• OU.1 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.2 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.6 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.7 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

PE.5 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.6 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.8 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.11 - Servizos
hoteleiros.

•
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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)

5,0Coller unha comanda no
restaurante - Aprenderemos
a indicar a composición dun
menú, a suxerir un prato.

Explicación do
protocolo da toma de
comanda, incluída a
presentación dos
pronomes indirectos
(DATIV).

• Exercicios de
comprensión oral, de
expresión escrita para
utilización dos
pronomes indirectos e
de expresión oral con
xogo de rol simulando a
toma de comanda nun
restaurante.

• Saber realizar a toma
dunha comanda nun
restaurante seguindo o
protocolo habitual
(presentar a carta,
ofrecer un aperitivo,
informarse sobre os
gustos dos clientes,
suxerir algo e tomar a
comanda).

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos e idiomáticos.

• OU.1 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.2 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.4 - A toma dunha
comanda no comedor.

•

OU.6 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.7 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

OU.8 - Indicación de
itinerarios, explicación
dun menú ou dun prato;
explicacións das
funcións do persoal
hoteleiro, toma de
comandas.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•
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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)

PE.6 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.8 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.9 - Fichas de
comandas, simboloxía
dos equipamentos
hoteleiros, planos.

•

2,0Test da unidade - Faremos
unha revisión dos contidos
da unidade.

Presentación das
actividades de revisión
da unidade.

• Realización das
actividades de revisión.

• Afianzar os contidos
traballados ao longo da
unidade.

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• PE.1 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre
equipamentos e servizos
dun establecemento
hoteleiro,  toma de
comanda por teléfono,
informacións a clientes.

•

PE.6 - Textos escritos
sobre servizos e
equipamentos de
establecementos
hoteleiros, cartas de
restaurantes, normativas,
descricións de pratos.

•

PE.9 - Fichas de
comandas, simboloxía
dos equipamentos
hoteleiros, planos.

•

25,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Reclamacións 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

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

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Reclamacións por correo electrónico 3,011.1 Familiarizarse coa técnica escrita do correo electrónico, usando os
tempos verbais do pasado, especialmente o imperfecto de indicativo.

Reclamacións no restaurante 6,022.1 Responder a unha reclamación desculpándose e propondo unha solución
ao/á cliente/a.

2.2 Usar os adverbios de cantidade nunha reclamación.

Queixas na recepción 6,033.1 Interactuar co cliente na situación de reclamación: desculparse, explicar o
acontecido, propor unha solución.

3.2 Utilizar a expresión do tempo en situacións de reclamación,
especialmente no que atinxe a atrasos.

Mantemento e limpeza de instalacións hoteleiras 5,044.1 Ser quen de expresar aquelas accións habituais de mantemento, limpeza
e orde das instalacións hoteleiras.

4.2 Aprender/revisar o vocabulario das diferentes partes do establecemento e
tamén os elementos de mobiliario habituais.

4.3 Discriminar a construcción pasiva da activa.

Carta de desculpas 3,055.1 Ser quen de redactar unha carta formal de desculpas utilizando os
conectores lingüísticos necesarios para darlle cohesión á carta.

Test da unidade 1,066.1 Asentar os contidos da unidade e comprobar o grao de consolidación dos
mesmos.

24TOTAL

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 4 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional. PE.1 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de reclamación en
establecementos de hotelaría.

•

S 6 CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe. PE.2 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de reclamación en
establecementos de hotelaría.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe. PE.3 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de reclamación en
establecementos de hotelaría.

•

S 8 CA1.6 Identificouse o fío argumental dunha situación comunicativa presenciada. PE.4 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de reclamación en
establecementos de hotelaría.

•

N 4 CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada. PE.5 - Documentos audio sobre diferentes
situacións de reclamación en
establecementos de hotelaría.

•

S 10 CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. PE.6 - Emails e cartas con reclamacións,
cartas de desculpas, textos normativos.

•

S 10 CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. PE.7 - Emails e cartas con reclamacións,
cartas de desculpas, textos normativos.

•

S 4 CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. PE.8 - Emails e cartas con reclamacións,
cartas de desculpas, textos normativos.

•

N 2 CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.9 - Emails e cartas con reclamacións,
cartas de desculpas, textos normativos.

•

N 4 CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. OU.1 - Situacións de reclamación no
restaurante e na recepción.

•

S 8 CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.2 - Situacións de reclamación no
restaurante e na recepción.

•

N 4 CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel. OU.3 - Situacións de reclamación no
restaurante e na recepción.

•

S 8 CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión. OU.4 - Situacións de reclamación no
restaurante e na recepción.

•

S 6 CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura
sinxela.

OU.5 - Situacións de reclamación no
restaurante e na recepción.

•

S 10 CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos. PE.10 - Cartas de desculpa.•

N 2 CA5.4 Identificáronse en calquera tipo de texto os aspectos socioprofesionais propios do
sector.

PE.11 - Situacións de reclamación.•

N 2 CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social dos países da lingua
estranxeira.

PE.12 - Situacións de reclamación no
ámbito da hotelaría.

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.
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Contidos

 0Resolución de problemas coa clientela. Interrogación.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Conectadores lingüísticos.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Uso do discurso indirecto. Transmisión dun aviso.

 Proposta de actividades e informacións varias.

 Resposta afirmativa ou negativa atenuada a unha petición.

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Formalización dun documento profesional na lingua estranxeira: ofertas e demandas de emprego, currículos, modelos de cartas, cuestionarios, facturas, manuais, etc.

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran 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)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Reclamacións por correo
electrónico - Aprenderemos
a responder correos con
diferentes queixas. por
parte de clientes

Explicación básica do
KONJUNKTIV II.
Consignas para a
realización das
actividades de
comprensión e
expresión escrita

• Actividades de
comprensión e
expresión escrita.

• Comprender
satisfactoriamente un
correo electrónico que
plantexa unha
reclamación e saber
responder por escrito
utilizando de xeito
simple o KUNJUNTIV
II.

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.1 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.2 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.3 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.4 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.5 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.5 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.10 - Cartas de
desculpa.

•

PE.12 - Situacións de
reclamación no ámbito
da hotelaría.

•
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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)

6,0Reclamacións no
restaurante - Aprenderemos
a enfrentarnos a diferentes
situacións de queixa nun
restaurante.

Presentación do léxico
específico da
restauración en sala.

•

Explicar o
procedemento a seguir
en caso de
reclamación:
desculparse e propor
unha solución. Usos do
verbo LEIDTUN. Dar as
consignas para a
realización das
actividades.

•

Realización de
actividades de
comprensión e de
expresión oral.

•

Actividades de
comprensión oral. Xogo
de rol simulando unha
situación de
reclamación nun
restaurante.

•

Usar correctamente as
estruturas para
desculparse con
propiedade ante unha
queixa ou reclamación.

•

Ser capaz de
desenvolverse
oralmente nunha
situación de queixa nun
restaurante,
desculpándose e
propondo unha solución
ao/á cliente/a.

•

Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• PE.6 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.7 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.8 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.9 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.10 - Cartas de
desculpa.

•

PE.11 - Situacións de
reclamación.

•

PE.12 - Situacións de
reclamación no ámbito
da hotelaría.

•
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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)

6,0Queixas na recepción -
Aprenderemos a
enfrentarnos a diferentes
situacións de reclamacións
no posto de recepción.

Explicar como xestionar
unha queixa na
recepción. Dar as
consignas para a
realización das
actividades de
comprensión oral.

• Explicar como situar un
acontecemento no
tempo e como expresar
a duración no tempo.

•

Xogo de rol para
recrear unha situación
de queixa na recepción
dun hotel

•

Realización de
actividades para
traballar a expresión do
tempo e duración.

•

Saber xestionar unha
situación de queixa na
recepción dun hotel
escoitando o/a
cliente/a,
desculpándose,
dándolle unha
explicación e
propóndolle unha
solución.

•

Saber situar un
acontecemento no
tempo e expresar a
duración no tempo.

•

Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos ou
interaccións reais.

• OU.1 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.2 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.3 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.4 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

OU.5 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.5 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.10 - Cartas de
desculpa.

•

PE.12 - Situacións de
reclamación no ámbito
da hotelaría.

•
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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)

5,0Mantemento e limpeza de
instalacións hoteleiras -
Aprenderemos a expresar
os principais problemas que
teñen que enfrontar as
persoas encargadas do
mantemento e limpeza das
instalacións.

Presentar a
terminoloxía dos
elementos mobiliarios
dun establecemento
hoteleiro susceptibles
de ser inspeccionados.

•

Introdución á estrutura
oracional pasiva. Dar
as consignas para a
realización de
actividades de
comprensión escrita.

•

Realizar unha
actividade de
comprensión oral onde
unha clienta expresa
unha queixa polo
servizo de limpeza.

•

Realización das
actividades de
comprensión e
produción escritas.

•

Coñecer o léxico do
mobiliario dun cuarto de
hotel

•

Iniciarse nas estruturas
pasivas en alemán.

•

Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos.

• PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.4 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.5 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.12 - Situacións de
reclamación no ámbito
da hotelaría.

•

3,0Carta de desculpas -
Aprenderemos a redactar
unha carta formal pedindo
desculpas.

Explicar como
responder por escrito a
unha carta de
reclamación.

• Actividades de
expresión escrita.
Redactar varias cartas
de resposta a unha
reclamación.

• Saber redactar unha
carta de desculpas
acusando recepción da
carta do cliente,
desculpándose,
achegando unha
explicación ou solución
e utilizando ao longo da
mesma os conectores
temporais e lóxicos
para darlle cohesión ao
texto.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos e idiomáticos.

• OU.4 - Situacións de
reclamación no
restaurante e na
recepción.

•

PE.10 - Cartas de
desculpa.

•

PE.12 - Situacións de
reclamación no ámbito
da hotelaría.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Test da unidade - Faremos
exercicios de revisión de
toda a unidade.

Consignas para a
realización do test-
resumo.

• Realizar as actividades
do test.

• Afianzar os contidos
traballados ao longo da
unidade

• Fichas de repaso;
manual.

• PE.1 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.2 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.3 - Documentos
audio sobre diferentes
situacións de
reclamación en
establecementos de
hotelaría.

•

PE.6 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.7 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.8 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.9 - Emails e cartas
con reclamacións, cartas
de desculpas, textos
normativos.

•

PE.10 - Cartas de
desculpa.

•

PE.11 - Situacións de
reclamación.

•

PE.12 - Situacións de
reclamación no ámbito
da hotelaría.

•

24,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Saídas e despedidas 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

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

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Preparar a saida do/a cliente/clienta 4,011.1 Expresar dun xeito básico e sinxelo a obriga e a prohibición.

1.2 Ser quen de redactar algunhas normas de uso e/ou comportamento no
establecemento.

1.3 Ser quen de enviar a alguén polas maletas, chamar un taxi ou confirmar
unha reserva de voo.

Explicar unha factura 3,022.1 Coñecer as formas de pagamento.

2.2 Ser quen de explicar o detalle dunha factura.

2.3 Ser quen de preguntarlle ao/á cliente/a se tivo unha boa estadía, darlle as
grazas e desexarlle unha boa viaxe de volta.

Preguntar pola satisfacción da clientela 4,033.1 Interesarse pola satisfacción da clientela.

3.2 Reaccionar á loanza ou censura por parte da clientela. Reacción a queixa
por escrito.

Test da unidade 1,044.1 Asentar os contidos da unidade e ver o grao de consolidación dos
mesmos

Exposición de traballos 6,055.1 Ser quen de presentar oralmente e con soporte visual unha rexión alemá,
austríaca ou suíza desde o punto de vista gastronómico.

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 (%)

N 2 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional. PE.1 - Documentos audio que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluidos na
factura e comentarios de satisfacción.

•

S 8 CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe. PE.2 - Documentos audio que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluidos na
factura e comentarios de satisfacción.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe. PE.3 - Documentos audio que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluidos na
factura e comentarios de satisfacción.

•

N 2 CA1.6 Identificouse o fío argumental dunha situación comunicativa presenciada. PE.4 - Documentos audio que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluidos na
factura e comentarios de satisfacción.

•

N 2 CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada. PE.5 - Documentos audio que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluidos na
factura e comentarios de satisfacción.

•

S 8 CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional. PE.6 - Documentos escritos que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluídos
na factura, preguntar pola satisfacción e
reaccións aos comentarios da clientela.

•

S 10 CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. PE.7 - Documentos escritos que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluídos
na factura, preguntar pola satisfacción e
reaccións aos comentarios da clientela.

•

N 2 CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. PE.8 - Documentos escritos que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluídos
na factura, preguntar pola satisfacción e
reaccións aos comentarios da clientela.

•

N 2 CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.9 - Documentos escritos que presentan
situacións de preparación de saída do
cliente, explicación dos servizos incluídos
na factura, preguntar pola satisfacción e
reaccións aos comentarios da clientela.

•

N 2 CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción. OU.1 - Situacións de preparación de saída
da clientela, explicación dos servizos
incluídos na factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás críticas.

•

S 8 CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.2 - Situacións de preparación de saída
da clientela, explicación dos servizos
incluídos na factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás críticas.

•

N 2 CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel. OU.3 - Situacións de preparación de saída
da clientela, explicación dos servizos
incluídos na factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás críticas.

•

S 10 CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión. OU.4 - Situacións de preparación de saída
da clientela, explicación dos servizos
incluídos na factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás críticas.

•

N 2 CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura
sinxela.

OU.5 - Situacións de preparación de saída
da clientela, explicación dos servizos
incluídos na factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás críticas.

•

S 10 CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos. PE.10 - Elaboración de normas, facturas,
cuestionarios de satisfacción, solicitudes de
emprego e cv.

•

S 10 CA4.2 Elaborouse unha solicitude de emprego a partir dunha oferta de traballo dada. PE.11 - Elaboración de normas, facturas,
cuestionarios de satisfacción, solicitudes de
emprego e cv.

•

S 10 CA4.3 Redactouse un breve currículo. PE.12 - Elaboración de normas, facturas,
cuestionarios de satisfacción, solicitudes de
emprego e cv.

•

N 2 CA5.4 Identificáronse en calquera tipo de texto os aspectos socioprofesionais propios do
sector.

PE.13 - Situacións de preparación de saída
da clientela, explicación dos servizos
incluídos na factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás críticas.

•

100TOTAL
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4.8.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Interpretación dun documento profesional na lingua estranxeira: ofertas e demandas de emprego, currículos, modelos de cartas, cuestionarios, facturas, manuais, etc.

 Terminoloxía específica do sector.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Benvida e recepción da clientela. Despedida.

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Formalización dun documento profesional na lingua estranxeira: ofertas e demandas de emprego, currículos, modelos de cartas, cuestionarios, facturas, manuais, etc.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Preparar a saida do/a
cliente/clienta -
Aprenderemos a interactuar
coa clientela para lle
facilitar a saída do
establecemento.

Explicar a expresión da
obriga e da prohibición.
Dar as consignas para
a realización das
actividades.

• Realizar as actividades
de comprensión e
expresión oral e de
comprensión e de
expresión escrita.

• Ser quen de interactuar
cun/ha cliente/a nun
contexto de fin de
estadía no hotel
expresando situacións
comunicativas como a
obriga ou a prohibición,
se se der o caso.

• Fichas ou manual;
documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos ou
interaccións
idiomáticas.

• OU.3 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

OU.5 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

PE.1 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.2 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.3 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.4 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.5 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.6 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

•

PE.7 - Documentos
escritos que presentan
situacións de

•
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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)

preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

PE.8 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

•

PE.9 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

•

PE.13 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Explicar unha factura -
Aprenderemos a interactuar
coa clientela para lle
explicar unha factura.

Presentar os métodos
de pagamento, como
interactuar cun/ha
cliente/a que abandona
o establecemento
hoteleiro. Revisar o uso
dos pronomes de
complemento directo.

• Actividades de
comprensión oral e
escrita. Actividades de
expresión escrita.
Xogo de rol no que se
lle explica a un/ha
cliente/a os servizos
incluídos na factura.

• Ser que de interactuar
cun cliente que
abandona o
establecemento
hoteleiro.

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña.

• OU.3 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

OU.4 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

OU.5 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

PE.1 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.2 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.3 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.4 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.5 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.6 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na

•
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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)

factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

PE.7 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

•

PE.8 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

•

PE.9 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

•

PE.13 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Preguntar pola satisfacción
da clientela - Aprenderemos
a interactuar coa clientela
sobre a súa satisfacción ou
insatisfacción e
aprenderemos a reaccionar
tanto á crítica como ao
eloxio.

Explicación da
comparación.
Consignas para a
realización das
actividades.

• Actividades de
comprensión e
produción escrita.

• Coñecer a estrutura
dun cuestionario de
satisfacción e ser quen
de entender textos que
valoran de xeito
comparativo servizos
ou establecementos.

• Fichas; documentos
audiovisuais; dicionario
en liña. Textos
paralelos e idiomáticos.

• OU.3 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

OU.4 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

OU.5 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

PE.1 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.2 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.3 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.7 - Documentos
escritos que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluídos na
factura, preguntar pola
satisfacción e reaccións
aos comentarios da
clientela.

•

PE.10 - Elaboración de
normas, facturas,
cuestionarios de
satisfacción, solicitudes
de emprego e cv.

•

PE.13 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Test da unidade - Faremos
exercicios de revisión da
unidade.

Presentación das
actividades do test-
resumo.

• Realización das
actividades do test.

• Afianzar os contidos
traballados ao longo da
unidade

• Fichas de repaso;
manual.

• PE.1 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.2 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.3 - Documentos
audio que presentan
situacións de
preparación de saída do
cliente, explicación dos
servizos incluidos na
factura e comentarios de
satisfacción.

•

PE.10 - Elaboración de
normas, facturas,
cuestionarios de
satisfacción, solicitudes
de emprego e cv.

•

PE.13 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•
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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)

6,0Exposición de traballos -
Faremos unha exposición
en power point dun traballo
sobre gastronomía alemá,
suiza ou austríaca.

Formulación de
preguntas sobre o
traballo.

• Exposición oral dun
traballo sobre os
aspectos turísticos e
especialmente
gastronómicos dunha
rexión de
Alemaña/Suíza ou
Austria.

• Ser quen de facer unha
exposición oral sinxela
presentando unha
rexión xermanófona
desde o punto de vista
gastronómico.

• Documento de
PowerPoint, contidos
audiovisuais, dicionario
en liña.

• OU.1 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

OU.2 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

OU.4 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

PE.11 - Elaboración de
normas, facturas,
cuestionarios de
satisfacción, solicitudes
de emprego e cv.

•

PE.12 - Elaboración de
normas, facturas,
cuestionarios de
satisfacción, solicitudes
de emprego e cv.

•

PE.13 - Situacións de
preparación de saída da
clientela, explicación dos
servizos incluídos na
factura e comentarios de
satisfacción/reacción ás
críticas.

•

18,0TOTAL
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O instrumento de avaliación utilizado para avaliar a comprensión oral e escrita e a expresión escrita será a proba escrita.

Contidos mínimos:

Unidade 1:

Prácticas en empresa. Esta unidade non ten carga lectiva e por tanto non se aplica a efectos de avaliación.

Unidade 2:

Comprensión oral: Identificación de estruturas básicas da lingua alemá e construcións gramaticais simples que permitan ao alumnado atinxir unha

base para poder facer fronte aos contidos de tipo específico. Comprensión de léxico básico relativo aos alimentos, animais, meses, cores e con

narración en presente ou pasado: CA1.2   /  CA 1.3

Comprensión escrita: Comprensión de estruturas básicas da lingua alemá e construcións gramaticais simples que permitan ao alumnado atinxir

unha base para poder facer fronte aos contidos de tipo específico. Identificación de textos que utilizan o léxico dos alimentos, animais, meses,

cores escritos en presente ou pasado: CA 2.1  /  CA 2.3  / CA 2.7

Expresión oral: Expresión de estruturas simples que expresen os puntos gramaticais e discursivos presentes nesta  unidade. Expresión de gustos

facendo unha pequena gradación dos mesmos utilizando o presente de indicativo. Resposta a preguntas sobre as horas, as datas, facendo un uso

correcto de estruturas simples en presente e en pasado (PERFEKT). Ser quen de ler un texto con certa fluidez pronunciando con relativa

corrección. O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.1   /  CA 3.2

Expresión escrita: Familiarización cos signos de puntuación e a ortografía da lingua alemá.

Unidade 3:

Comprensión oral: Comprensión de documentos de audio con presentacións persoais e profesionais; dar e recibir número de teléfono e soletrear

nomes e lugares: CA 1.2  /CA 1.3

Comprensión escrita: Comprensión de textos que empreguen as estruturas típicas para presentarse persoal ou profesionalmente ou falar da

procedencia e a profesión: CA 2.2   / CA 2.7

Expresión oral: Ser quen de presentarse persoal e profesionalmente con estruturas básicas, falar da procedencia e  soletrear nomes e pronunciar

números de teléfono. O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral. CA 3.1   / CA 3.2   /  CA 3.8

Expresión escrita: Redactar un texto onde se faga unha presentación persoal e profesional detallada e se especifique información como a

procedencia e a idade: CA 4.1

Unidade 4:

Comprensión oral: Comprender documentos de audio sobre presentacións, acollemento de clientes/as, agradecementos e toma e ofrecemento de

información con estruturas simples. Comprender tamén conversas onde se fagan reservas en establecementos hoteleiros: CA 1.2  /  CA 1.3

Comprensión escrita: Comprensión de documentos escritos nos que se presenta un establecemento hoteleiro e se acolla a clientela e se lle dea ou

ofreza información básica á clientela. Comprender tamén información básica relativa a reservas por carta, teléfono ou internet: CA 2.2 /  CA 2.5

Expresión oral: Ser quen de expresar con corrección a aceptación e rexeitamento de reservas ou conversas onde se acolla a clientela e se lle

ofreza información básica sobre a estadía. O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.2  /  CA 3.8

Expresión escrita: Redacción de cartas, emails de confirmación e/ou modificación de reservas con estruturas básicas: CA 4.6

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Unidade 5:

Comprensión oral: Comprender documentos de audio sobre diferentes situacións de contacto co cliente nun establecemento hoteleiro

principalmente no inicio da súa estadía: acollemento, instalación e especificación de informacion sobre algúns servizos do establecemento

hoteleiro: CA 1.2   /  CA 1.3

Comprensión escrita: Comprender documentos escritos sobre situacións de acollemento, instalación e especificación de información a clientes/as

que chegan a un establecemento hoteleiro: CA 2.2

Expresión oral: Ser quen de expresar estruturas idiomáticas propias das situacións comunicativas relativas ao acollemento, instalación e

especificación de información a clientela que chega a un establecemento hoteleiro. O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.1

/ CA 3.2

Expresión escrita: Cartas, emails de onde se dea información á clientela sobre diferentes elementos dunha estadía: CA 4.1  /  CA 4.5

Unidade 6:

Comprensión oral: Comprender documentos de audio sobre equipamentos e servizos dun establecemento hosteleiro, toma de comanda por

teléfono, informacións a clientes:  CA 1.2  /  CA 1.3

Comprensión escrita: Entender textos escritos sobre servizos e equipamentos de establecementos hosteleiros, cartas de restaurantes, normativas,

descricións de platos: CA 2.1  /  CA 2.2

Expresión oral: Indicación de itinerarios, explicación dun menú ou dun prato; explicacións das funcións do persoal da hostelaría, toma de

comandas: CA 3.1  /  CA 3.2

Expresión escrita: Fichas de comandas ou redacción de textos onde se describan pratos ou se detallen os pasos dunha receita: CA. 4.1   /  CA 4.2

Unidade 7:

Comprensión oral: Comprensión de documentos de audio sobre diferentes situacións de reclamación en establecementos de hostelaría: CA 1.1  /

CA 1.2  /  CA 1.3   /  CA 1.6

Comprensión escrita: Comprensión de e-mails e cartas con reclamacións, cartas de desculpas, textos normativos: CA 2,1  /  CA 2.2   /   CA 2.3

Expresión oral: Expresar situacións comunicativas de reclamación ou queixa nun restaurante ou na recepción dun aloxamento turístico. O

instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.2  /  CA 3.8  /  CA 3.9

Expresión escrita: Redacción de cartas de desculpa:  CA 4.1

Unidade 8:

Comprensión oral: Comprensión de documentos de audio que presentan situacións de preparación de saída do/a cliente/a, explicación dos

servizos incluídos na factura e comentarios de satisfacción: CA 1.2  /  CA 1.3

Comprensión escrita: Comprensión de documentos escritos que presentan situacións de preparación de saída do/a cliente/a, explicación dos

servizos incluídos na factura e comentarios de satisfacción: CA 2. 1   /  CA 2.2

Expresión oral: Situacións de preparación de saída do/a cliente/a, explicación dos servizos incluídos na factura e comentarios de satisfacción.

Reacción á censura, crítica ou loanza por parte do/a cliente/a. O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.2  /  CA 3.8

Expresión escrita: Elaboración de normas, facturas, cuestionarios de satisfacción e solicitudes de emprego e curriculum vitae: CA 4.1   /  CA 4.2   /

CA 4.3

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN e PORCENTAXES (70%-20%-10%):

Os exames ou probas de avaliación de tipo escrito ou oral valerán un 70%: un 20% para as habilidades de CE (Comprensión Escrita ou LESEN),

EE (Expresión Escrita ou SCHREIBEN) e CO (Comprensión Oral ou HÖREN) e un 10% para a EO (Expresión Oral ou SPRECHEN). Realizaremos

unha proba como mínimo en cada avaliación para cada unha das destrezas aínda que podería haber máis en función do contido ou se o tempo

nolo permite.

A proba escrita de EE (SCHREIBEN) incluirá, ademais dunha proba de desenvolvemento escrito, exercicios de gramática e vocabulario co
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obxectivo de que o alumnado vaia afianzando estes contidos co estudo persoal para a proba. Pola súa banda, na avaliación da proba de EO

(SPRECHEN) teranse en conta os progresos obtidos polos/as alumnos/as ao longo dos distintos períodos avaliativos.

Por último, o conxunto de actividades e traballos que o profesor pida para corrixir terán un peso dun 20%. Isto incluirá tamén os proxectos

individuais ou grupais que se poidan facer ao longo do curso.

Por último, o derradeiro 10% terá en conta a actitude diante do proceso de aprendizaxe e o respecto e actitude cara ao resto de compañeiras/os e

profesor/a, así como a boa disposición do alumno/a para a práctica do desenvolvemento oral.

Dado que estamos ante un módulo DUAL, existen só dúas avalacións: unha primeira, antes do Nadal, e a segunda e última antes de que o

alumnado marche realizar as súas prácticas (inicio de marzo). Como estamos nunha materia lingüística, o programa obriga a dar toda a materia

antes de que o alumnado faga as súas prácticas, por tanto, en marzo, ao final do segundo período avaliativo, o profesorado porá, no caso de que o

alumnado supere satisfactoriamente o curso, a nota deste período que se considerará a nota final. O alumnado que non supere o curso nestes

dous períodos avaliativos poderá facer un exame á volta das súas prácticas.

Trátase dunha avaliación continua polo que no exame da segunda avaliación se acumularán os contidos vistos na primeira, de xeito que o exame

da segunda se converte nun exame dos contidos de todo o curso.

NOTA: Os exames son de asistencia obrigatoria. O alumnado que non poida asistir deberá ter un motivo de peso e deberá xustificalo

pertinentemente para que se lle poida realizar a proba noutra data.

Por último, no caso de que haxa unha conduta inapropiada ao longo dunha proba escrita, a nota desa proba será 0.

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 Alemán están ligadas 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 a materia de Alemán terá que realizar aquelas actividades que en cada unidade didáctica teñen a ver cos

contidos e obxectivos considerados como mínimos.

Non se farán recuperacións das probas da primeira e segunda avaliacións xa que teremos en conta o nivel final atinxido ao tratarse dunha

avaliación continua.

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

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de

formación profesional inicial:

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter módulos de primeiro e/ou segundo curso, poderá

recuperalos neste mesmo período. Para este fin seranlle asignadas unha serie de actividades de recuperación e indicaraselle expresamente a data

final de avaliación.

O informe de avaliación inidividualizado a que se refire o artigo 39 desta orde conterá a información suficiente sobre os resultados de aprendizaxe
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non alcanzados polos alumnos e alumnas para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe.

O alumnado con perda do dereito a avaliación continua terá como referencia para realizar a proba extraordinaria previa a avaliación final,  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 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 determinar a perda do dereito á avaliación continua, o alumnado non poderá ter máis do 10%  (16 faltas) de faltas sen xustificar e un 5% (8

faltas) xustificado, podendo chegar cos dous conceptos ata o 15% (23 faltas neste módulo) no curso académico.

Para poder superar o módulo, o alumnado deberá ser quen de superar os contidos e obxectivos considerados como mínimos esixibles nesta

programación.

No DOG de 7 de agosto de 2018 publicouse a Resolución do 24 de xullo, pola que se permite que este tipo de alumnado teña xa consignada a

nota do módulo na avaliación parcial previa a FCT.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grao de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo do procedemento de programación establecido (utilizando, se é o caso a plataforma habilitada a

tal efecto), que se entregará a xefatura de departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondentes actas de

departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos

Farase unha supervisión da programación unha vez á semana para poder intervir prontamente os posibles desaxustes entre os contidos previstos

e os realmente traballados na clase.

Enviarese mensualmente ao xefe do dpto. de Hostalaría unha copia do seguimento mensual desta programación.

Para avaliar a práctica docente realizaremos unha enquisa entre o alumnado a finais de curso, antes de marchar a FCT.

ENQUISA  DE SATISFACCIÓN DO LABOR DOCENTE

O/a profesor/a é puntual.

SI       NON

O/a profesor/a expón a principio de curso como se vai desenvolver o módulo.

SI       NON

O/a profesor/a publicou na aula os criterios de cualificación e os contidos mínimos.

SI       NON

Cres que o/a profesor/a se preocupa por crear un ambiente distendido que che facilite a participación activa na aula.

Cres que o/a profesor/a intenta que as 4 destrezas de aprendizaxe dun idioma (comprensión e expresión tanto oral coma escrita) teñan presenza

na aula.

SI        NON

O/a profesor/a móstrase incomodado/a se ten que repetir varias veces unha explicación.

SI         NON
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A túa impresión do que pasa na aula é:

a.perda de tempo             b.algo se fai              c.trabállase

Consideras positivo que se teñan en conta, ademais dos exames, as actividades na aula e fóra da aula para a avaliación.

SI        NON

Consideras axeitadas as porcentaxes de cualificación asignadas tanto ás probas como ás actividades.

SI        NON

COUSAS QUE SE DEBERÍAN MUDAR:

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

En función do tipo de alumnado, poderá realizarse unha avaliación inicial para detectar necesidades especiais. Esta proba non se realizará no caso

de que o/a profesor/a saiba ou detecte no primeiro día que o alumnado non ten coñecementos previos da lingua alemá.

No caso de ter que realizar a proba, está terá tres partes:

1 Preguntas de resposta múltiple sobre gramática e vocabulario.

2 Pregunta de expresión escrita onde o alumnado terá que redactar unha pequena presentación de si mesmo/a, incluíndo os motivos polos que

está estudando o módulo de alojamentos turísticos.

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

Aqueles alumnos ou alumnas que non respondan globalmente aos obxectivos programados serán obxecto de aplicación dunha serie de medidas

de reforzo que terán como fin última a consecución dos obxectivos e contidos mínimos reseñados nesta programación. Estarán baseadas

especialmente na realización de exercicios estruturais 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/a profesor/a de xeito sistemático e regularmente.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Privilixiaremos os valores relativos aos seguintes eidos:

- Educación en valores para converter o alumnado en bos cidadáns e boas cidadás. Este é un valor que traballaremos practicamente en todas as

unidades didácticas de xeito transversal, xa que nas relacións profesionais son fundamentais o respecto á clientela pu consumidores, o respecto

das normas, horarios e consignas de traballo sen esquecer a relación profesorado-alumnado e o respeto a outras culturas. Tamén se fará especial

incidencia no respecto á diversidade en todas as súas manifestacións e evitaranse por tanto actitudes discriminatorias de calquera índole que

poida pór en risco o bo desenvolvemento da aula.

- Educación para a saúde e educación ambiental: promoveremos costumes alimenticios saudables en todo momento mais sobre todo naquelas

unidades que fagan referencia á acollida da clientela nun restaurante. Trataremos de concienciar o 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. Aprenderemos a
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acoller e respectar todas as opcións dietarias e concienciaremos sobre escollas cada vez máis habituais como son, por exemplo, as dietas

veganas ou vexetarianas que tentan evitar ou reducir o consumo de alimentos de orixe animal como alternativa para paliar o cambio climático.

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

concienciaremos neste punto sobre o uso proporcionado dos recursos para evitar os desperdicios de comida ou a produción excesiva de residuos

e a necesaria redución ou utilización dos envases plásticos, dado o impacto ambiental que estes teñen para o ambiente, especialmente para o

hábitat mariño.

- Educación para o consumidor: traballarémola na unidade relativa ás reclamacións. Concienciaremos o alumnado sobre a necesidade de

promover un trato máis humano e ético que incida na creación dun mundo máis xusto e saudable.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Neste curso poderemos organizar unha visita ao mercado de abastos de Santiago e a diferentes restaurantes e outros establecementos de

hostelaría de inspiración alemá ou a algún bar onde haxa unha boa selección de viños ou cervexas alemás.
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