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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ENCARNACIÓN RAÑÓN PIMENTEL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Esta programación realízase para o módulo de INGLÉS  pertencente ao CS DE XESTION EN ALOXAMENTOS TURÍSTICOS a DISTANCIA;

tomado como referencia o Decreto polo que se establece o título de  técnico superior en XESTION DE ALOXAMENTOS TURISTICOS e

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

centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profe-sionais, persoais e sociais e

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

Perfil profesional do titulo:

O perfil profesional do título de técnico superior en xestión de aloxamentos turís-ticos determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesio-nais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo

Nacional de Cualificacións Profesionais in-cluídas no título

Competencia xeral:

Organizar e controlar establecemen-tos de aloxamento turístico, aplicando as políticas empresariais establecidas, con-trolando obxectivos dos

departamentos, accións comerciais e os resultados eco-nómicos do establecemento, prestando o servizo na área de aloxamento e asegu-rando a

satisfacción da clientela.

Competencias profesionais, persoais e sociais:

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

control dos seus de-partamentos

b) Detectar oportunidades de negocio e novos mercados, e aplicar métodos in-novadores, 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 coordi-nación cos departamentos implicados, xestionando os recursos

humanos e os ma-teriais 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 em-pregando as tecnoloxías da información e da comunicación.

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

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

igualdade de opor-tunidades.

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

l) Cumprir os obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo con-forme 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 res-ponsable.
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Asociado á unidade de competencia:

a) Recepción:

- UC0263_3: Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas.

- UC0264_3: Realizar las actividades propias da recepción.

- UC0265_3: Xestionar departamentos da área de aloxamento.

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

b) Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos

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

- UC1068_3: Supervisar os procesos do departamento de pisos.

- UC0265_3: Xestionar departamentos da área de aloxamento.

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

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

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

coordinación con outros departamentos.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0179_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 A CAREER IN TOURISM Carreira profesional no sector  turístico 23 16 X X X X X

2 TRAVEL AGENCIES Tareas propias de axencias de viaxe 23 14 X X X X X

3 PLANES, TRAINS AND
AUTOMOBILES

Medios de transporte empregados nas viaxes 22 10 X X X X

4 WHERE TO STAY Tareas de xerencia de hoteis 23 17 X X X X X

5 HOLDING AN EVENT Xestión de eventos 23 14 X X X X X

6 TOURIST INFORMATION Dar información turística 23 15 X X X X X

7 GUIDED TOURS Tareas de guía turístico 23 14 X X X X X

Total: 160

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

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A CAREER IN TOURISM 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

WHAT DO YOU DO? 8,011.1 Introducing yourself.  (Presentacións persoais.)

1.2 Asking and giving personal information (Pedir e dar información persoal)

1.3 Asking and telling the time (Pedir e dar a hora)

1.4 Describing everyday life (Describir a rutina diaria).

JOB ADS. 8,022.1 Understanding job ads. (Comprender ofertas de traballo)

2.2 Writing a CV and a covering letter. (Responder por escrito a ofertas de
traballo)

JOB INTERVIEW 7,033.1 Talking about job conditions: requirements, duties, wages, working hours..
(Falar das condicións laborais: requisitos, obligacións, soldo, horas de
traballo...)

3.2 Talking about past experiences in general and work experiences in
particular (Falar de experiencias pasadas en xeral e de experiencias laborais
en particular)

23TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 11 CA1.3 Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida
social, profesional ou académica.

PE.1 - listening escoita de información
persoal e laboral

•

S 11 CA2.2 Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse
doadamente o significado esencial.

PE.2 - Lectura sobre o sector de turismo•

N 6 CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. LC.1 - speaking- entrevista de traballo•

S 11 CA3.2 Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais,
académicos, profesionais ou de lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas.

TO.1 - speaking- entrevista de traballo•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 11 CA3.4 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. LC.2 -  speaking-entrevista de traballo•

N 6 CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario. TO.2 - speaking-entrevista de traballo•

S 11 CA4.2 Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión e
solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada.

PE.3 - writing-carta de solicitude de traballo•

S 11 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.4 - writing-carta de solicitude de traballo•

S 11 CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. PE.5 - writing-carta de solicitude de traballo•

S 11 CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa. LC.3 - presentación oral formal•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

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

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

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

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0WHAT DO YOU DO?  -
Presentarse e dar
información persoal e
laboral

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos dispoñibles
na plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación nelas.

• Presentarse e dar
información persoal e
laboral. Escoita sobre
sector turístico

•

Dar e pedir a hora
utilizando a forma
dixital e analóxica.

•

Practicar as diferentes
estructuras para facer
preguntas
(Subject/Object
Questions)
relacionadas coa súa
formación e experiencia
laboral.

•

 Practicar o uso dos
distintos adverbios de
frecuencia e a súa
colocación na frase

•

Saber presentarse e
dar información persoal
e laboral. Falar do
sector turístico

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - speaking-
entrevista de traballo

•

PE.1 - listening escoita
de información persoal e
laboral

•

8,0JOB ADS. - Responder a
ofertas de traballo

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Elaborar un CV
seguindo a información-
guía na unidade.
(Writing a CV)

•

Responder a unha
oferta de traballo
escribindo una carta de
presentación  e
empregando o formato
e rexistro axeitados
(Writing a covering
letter)

•

Realización de
exercicios sobre a
diferencia de tempos
verbais de presente
(present simple vs
present continous)

•

Practicar a
pronunciación dos
diferentes fonemas da -
s final.

•

Saber elaborar un
Curriculum Vitae

•

Saber elaborar unha
carta de presentación
en resposta a unha
oferta de traballo.

•

Recoñecer a
importancia da correcta
pronunciación da -s
final como elemento
distintivo de significado.

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• PE.2 - Lectura sobre o
sector de turismo

•

PE.3 - writing-carta de
solicitude de traballo

•

PE.4 - writing-carta de
solicitude de traballo

•

PE.5 - writing-carta de
solicitude de traballo

•

7,0JOB INTERVIEW -
Entrevistas de traballo

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Ampliar vocabulario
relacionado co mundo
laboral a través das
lecturas da unidade:
formación, habilidades,
condicións laborais,
remuneración...

•

Dar información persoal
e laboral nunha
entrevistas de traballo

•

Distinguir a forma e o
uso do tempo pasado
en inglés: past simple
vs past continuous

•

Practicar a
pronunicación da -ed
final en verbos pasados
como elemento
distintivo de significado

•

Saber dar información
persoal e laboral nunha
entrevista de traballo.

•

Saber dar información
de experiencias
pasadas

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - speaking-
entrevista de traballo

•

LC.2 -  speaking-
entrevista de traballo

•

LC.3 - presentación oral
formal

•

PE.1 - listening escoita
de información persoal e
laboral

•

TO.1 - speaking-
entrevista de traballo

•

TO.2 - speaking-
entrevista de traballo

•

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

N.º Título da UD Duración

2 TRAVEL AGENCIES 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Types of travellers 7,011.1 Expressing likes and preferences (Expresar preferencias)

1.2 Offering information on package tourism (Ofertar e dar información de
viaxes combinadas atendendo ás demandas e preferencias do cliente

Ecotourism 8,022.1 Writing e-mails of enquiry (Escribir correos electrónicos dando a coñecer
a oferta de viaxes)

2.2 Offering alternative tourism such as eco-tourism (Propoñer diferentes
alternativas de servicios turísticos como o eco-turismo)

Responsible travel. 8,033.1 Getting familiar with social conventions from other cultures (Familiarizarse
coas normas sociais doutras culturas)

3.2 Expressing agreement and disagreement (Expresar acordo e desacordo )

3.3 Talking about future alternatives in tourism (Falar de alternativas futuras)

23TOTAL

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

PE.1 - Listening escoita sobre viaxeiros
expresando as súas preferencias

•

N 10 CA1.5 Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre temas
concretos e abstractos, en lingua estándar e cun ritmo normal.

PE.2 - listening escoita sobre ecoturismo•

S 10 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.3 - reading  texto sobre turismo
alternativo

•

N 6 CA2.5 Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, artigos e informes
sobre unha ampla serie de temas profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha
análise máis fonda.

PE.4 - reading  texto sobre turismo
alternativo

•

S 12 CA2.7 Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes telemáticos
(correo electrónico, fax, etc.).

PE.5 -  reading emails de clientes de
axencias pedindo información turítica

•

S 12 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. LC.1 - speaking conversa expresando
preferencias

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA4.4 Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. PE.6 - writing elaboración de e-mail dando a
coñecer a oferta dunha axencia de viaxes

•

S 12 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.7 - writing elaboración de e-mail dando a
coñecer a oferta dunha axencia de viaxes

•

N 7 CA5.3 Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua inglesa. TO.1 - reading lectura sobre o turismo
alternativo

•

N 7 CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de
texto.

TO.2 - reading, listening, writing, speaking•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

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

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

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo. Tipo e formato de texto. Variedade de lingua. Rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión. Exemplificación. Conclusión e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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

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

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

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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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)

7,0Types of travellers - Tipos
de viaxeiros

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Utilizar diferentes
estructuras para
expresar preferencias
en canto a tipos de
destinos turísticos e
tipos de aloxamentos

•

Utilizar verbos modales
para expresar
posibilidade .

•

Practicar o ritmo da
frase en inglés para
conseguir un discurso
fluído e natural

•

Ampliar vocabulario
relativo a tipos de
viaxeiros e tipos de
destinos turísticos
segundo o tipo de
aloxamento  e
actividades a realizar

•

Saber dar información
sobre preferencias
turísticas

•

Saber expresar
posibilidade

•

Saber elaborar un
discurso oral más fluído
e natural.

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• PE.1 - Listening escoita
sobre viaxeiros
expresando as súas
preferencias

•

PE.3 - reading  texto
sobre turismo alternativo

•

TO.2 - reading, listening,
writing, speaking

•

8,0Ecotourism - Ecoturismo Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Obter información
sobre o eco-turismo
como alternativa
turística.

•

Aprender a elaborar e
responder a e-mails
dando e pedindo
información de ofertas
turísticas

•

Aprender a forma e o
uso dos tempos
perfectos (present
perfect simple vs
present perfect
continuous) para falar
das experiencias
persoais

•

Reformular mensaxes
empregando diferente
tempo verbal

•

Ter conciencia de
alternativas turísticas
sostibles

•

Saber escribir un e-mail
pedindo e dando
información sobre
alternativas turísticas

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• PE.4 - reading  texto
sobre turismo alternativo

•

PE.5 -  reading emails de
clientes de axencias
pedindo información
turítica

•

PE.6 - writing
elaboración de e-mail
dando a coñecer a oferta
dunha axencia de viaxes

•

PE.7 - writing
elaboración de e-mail
dando a coñecer a oferta
dunha axencia de viaxes

•

TO.1 - reading lectura
sobre o turismo
alternativo

•

8,0Responsible travel. -
Turismo responsable

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Aprender diferentes
estructuras para
expresar acordo ou
desacordo

•

Aprender as diferentes
formas verbais para
expresar futuro e dar
información sobre os
seus planes para as
próximas vacacións

•

Aprender os diferentes
patróns de acento de
palabra

•

Aprender as diferentes
estructuras para falar
de actividades de ocio

•

Leer as
recomendacións para
unha viaxe responsable

•

Saber mostrar acordo e
desacordo

•

Saber falar de planes
para futuras vacacións

•

Concienciarse da
importancia de hábitos
responsables nas
nosas viaxes

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - speaking
conversa expresando
preferencias

•

PE.2 - listening escoita
sobre ecoturismo

•

TO.1 - reading lectura
sobre o turismo
alternativo

•

23,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Getting around. 6,011.1 Talking about travelling. (Falar de viaxes)

1.2 Giving and asking for permission. (Dar e pedir permiso)

1.3 Making suggestions and deductions on travelling (Facer suxerencias e
deduccións)

Air travel 8,022.1 Booking a flight (Reservar un vo).

2.2 Talking about the weather (Falar do tempo)

2.3 Giving advice to travellers. (Dar consello a viaxeiros)

2.4 Offers (Ofrecementos)

Train and car travel 8,033.1 Travelling by train. (Viaxar en tren)

3.2 Renting a car (Aluguer de coche)

3.3 Paying using different methods (Usar diferentes formas de pago)

3.4 Writing instructions and orders (Escribir instruccións e ordes)

22TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Identificouse a idea principal da mensaxe. PE.1 - listening descripción dunha zona•

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

PE.2 - listening escoita de conversa•

N 5 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seu elementos.

LC.1 - listening escoita sobre a reserva dun
vó

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. LC.2 - speaking conversa suxerindo opcións
de viaxes e medios de transporte

•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.3 - speaking conversas en xeral•

S 15 CA3.8 Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun
procedemento de traballo elixido.

TO.1 - speaking conversa aconsellando
sobre as  mellores opcións para viaxar

•

N 10 CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en caso necesario. LC.4 - speaking conversas en xeral•

S 10 CA4.6 Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e
utilizouse un vocabulario amplo para evitar a repetición frecuente.

PE.3 - writing elaborar normas e
instruccións para o alquiler dun vehículo

•

N 7 CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade
onde se fale a lingua inglesa.

PE.4 - speaking conversa sobre o tempo•

N 8 CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios do país. PE.5 -  reading writing•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

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

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

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

4.3.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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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)

6,0Getting around. - Viaxando Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Aprender diferentes
estructuras para dar e
pedir permiso

•

Aprender a facer
suxerencias de cómo
moverse na cidade
(medios de locomoción
e horarios)

•

Aprender a facer
deduccións e expresar
diferentes grados de
probabilidade

•

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

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - listening escoita
sobre a reserva dun vó

•

LC.2 - speaking
conversa suxerindo
opcións de viaxes e
medios de transporte

•

LC.3 - speaking
conversas en xeral

•

LC.4 - speaking
conversas en xeral

•

PE.1 - listening
descripción dunha zona

•

PE.2 - listening escoita
de conversa

•

PE.4 - speaking
conversa sobre o tempo

•

PE.5 -  reading writing•

TO.1 - speaking
conversa aconsellando
sobre as  mellores
opcións para viaxar

•

8,0Air travel - Viaxes en avión Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Aprender a reservar un
vó

•

Ampliar vocabulario
relacionado cas viaxes
de avión, tales como
tipos de vó, tipos de
asentos..

•

Aprender a falar do
tempo

•

Aprender diferentes
estructuras para
expresar consello,
necesidade e
obligación, así como
prohibición

•

Aprender a facer
ofrecementos e
invitacións

•

Saber expresar
necesidade, obligación
e prohibición

•

Saber facer unha
reserva para un vó

•

Saber facer
ofrecementos e
invitacións

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.2 - speaking
conversa suxerindo
opcións de viaxes e
medios de transporte

•

LC.3 - speaking
conversas en xeral

•

LC.4 - speaking
conversas en xeral

•

PE.4 - speaking
conversa sobre o tempo

•

PE.5 -  reading writing•

TO.1 - speaking
conversa aconsellando
sobre as  mellores
opcións para viaxar

•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Train and car travel  -
Viaxes en tren e en coche)

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Traballar con
vocabulario útil para as
viaxes en tren

•

Reservar por teléfono
unha viaxe en ferry

•

Preguntas sobre o
precio e as diferentes
formas de pago

•

Aprender sobre a forma
de alquilar un coche

•

Dar e pedir instruccións•

Entender os panéis
informativos cos
horarios

•

Saber reservar viaxes
en tren

•

Saber manexar as
formas de pago

•

Saber alquilar un coche•

Saber dar e pedir
instruccións

•

Entender os panéis
informativos cos
horarios

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - listening escoita
sobre a reserva dun vó

•

LC.2 - speaking
conversa suxerindo
opcións de viaxes e
medios de transporte

•

LC.3 - speaking
conversas en xeral

•

LC.4 - speaking
conversas en xeral

•

PE.1 - listening
descripción dunha zona

•

PE.2 - listening escoita
de conversa

•

PE.3 - writing elaborar
normas e instruccións
para o alquiler dun
vehículo

•

PE.4 - speaking
conversa sobre o tempo

•

PE.5 -  reading writing•

TO.1 - speaking
conversa aconsellando
sobre as  mellores
opcións para viaxar

•

22,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 WHERE TO STAY 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Choosing a hotel 8,011.1 Comparing and contrasting hotels.  (Comparar hoteis)

1.2 Describing hotels. (Describir hoteis)

1.3 Comparing accomodations in the USA , UK and Europe (Comparativa de
aloxamentos nos EEUU, UK e Europa)

Facilities 7,022.1 Knowing all the facilities and amenities available in a hotel. (Coñecer
todas as instalacións e servicios dispoñibles dos hoteis)

2.2 Writing welcome letters/e-mails (Escribir cartas/correos electrónicos de
benvidal)

Checking-in 8,033.1 Receiving and welcoming guests (Recibir e dar a benvida aos clientes)

3.2 Describing guest the services offered and hotel amenities. (Describirlles
aos clientes os servicios  e comodidades ofrecidos polo hotel

3.3 Showing respect and politeness when dealing with guests (Mostrar
respeto e educación no trato cos clientes)

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 (%)

S 5 CA1.2 Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou
retransmitido pronunciado en lingua estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da
persoa falante.

PE.1 - listening escoita•

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

PE.2 - listening escoita•

S 10 CA2.2 Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse
doadamente o significado esencial.

PE.3 - reading lectura•

S 5 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.4 - reading lectura•

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

OU.1 - listening escoita•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. OU.2 - dialogo nun bar•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1 - speaking explicación•

S 10 CA3.7 Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa
competencia.

TO.1 - descripción das cadeas de hoteis•

S 10 CA4.4 Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. PE.5•

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

PE.6 - writing•

N 5 CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios do país. PE.7 - writing•

N 5 CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de
texto.

LC.2 - speaking•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

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

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

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo. Tipo e formato de texto. Variedade de lingua. Rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión. Exemplificación. Conclusión e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación.
 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da empresa.

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

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Choosing a hotel - Elexir un
hotel

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Comparar e contrastar
os diferentes tipos de
aloxamentos

•

Escoller un hotel según
as opcións que se
presenten e as
dispoñibilidades
económicas, situación,
etc

•

Saber dar información
sobre os diferentes
tipos de aloxamentos e
as súas características

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.2 - speaking•

OU.1 - listening escoita•

PE.1 - listening escoita•

PE.2 - listening escoita•

PE.3 - reading lectura•

PE.4 - reading lectura•

PE.7 - writing•

7,0Facilities  - Servicios dun
hotel e funcionamento

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

•

Escribir cartas ou
emails de benvida aos
clientes agradecendo a
elección dun hotel

•

Aprender vocabulario
para expresar
sentimientos,
especialmente na
realización das tarefas
de recepcionista

•

Aprender vocabulario e
estructuras para
informar aos clientes
sobre as instalacións e
servicios dun hotel, así
como o seu
funcionamento

•

Saber escribir cartas e
emails de benvida e de
agradecemento aos
clientes

•

Saber dar información
aos clientes sobre as
instalacións  e servicios
do hotel e o seu
funcionamento

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• PE.5•

PE.6 - writing•
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Checking-in  - Rexistro dos
clientes

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

•

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

•

Aprender os pasos
necesarios para un
correcto check-in dos
clientes

•

Aprender estructuras
para ofrecer axuda e
asistencia aos clientes
no momento do check-
in

•

Adquirir vocabulario
relativo á plantilla do
hotel, o seu rango no
organigrama e as
tareas correspondentes
a cada un.

•

Saber realizar as
tarefas de check-in
empregando os
mecanimos de cortesía
axeitados

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - speaking
explicación

•

LC.2 - speaking•

OU.1 - listening escoita•

OU.2 - dialogo nun bar•

PE.7 - writing•

TO.1 - descripción das
cadeas de hoteis

•

23,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 HOLDING AN EVENT 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

The menu. 8,011.1 Offering food service in a restaurant (Ofrecer servicio de comida nun
restaurante)

1.2 Using the International Protocol appropriately round a  table at a business
event (Usar correctamente o protocolo internacional nunha mesa de reunión
de negocios)

Checking-out 8,022.1 Answering letters of complaint from guests by ensuring guest satisfaction
(Responder ás reclamacións dos clientes garantizando a satisfacción do
cliente)

Choosing a location.  Escoller unha localización para o evento 7,033.1 Giving an opinion about a location for an event and trying to convince
others  (Dar opiniónsobre o mellor sitio e tratar de convencer aos outros)

3.2 Describing conference and banqueting facilities in a hotel (describir os
servicios que se ofrecen para eventos nun hotel)

3.3 Explaining banqueting seats (Explicar a disposición nun banquete)

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 (%)

S 5 CA1.2 Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material gravado ou
retransmitido pronunciado en lingua estándar, e identificouse o estado de ánimo e o ton da
persoa falante.

LC.1 - Listening escoita de conversa sobre a
elección dun menú para un evento

•

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

PE.1 - listening escoita de conversa sobre a
elección dun menú para un evento

•

N 5 CA1.4 Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante. PE.2 - listening escoita de conversa sobre a
elección dun menú para un evento

•

N 5 CA1.7 Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas e informes, e doutros xeitos
de presentación académica e profesional lingüisticamente complexos.

PE.3 - Listening escoita sobre International
business etiquette and table manners.

•

S 10 CA2.2 Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse
doadamente o significado esencial.

PE.4 - reading lectura de e-mail de
reclamación dun cliente

•

S 5 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. PE.5 - reading lectura de e-mail
queixándose do servicio recibido

•

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

PE.6 - Reading interpretar un fax•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA2.8 Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa
especialidade.

PE.7 - Reading lectura texto procedemento
de check-out

•

S 10 CA3.6 Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista e achegáronse
explicacións e argumentos axeitados.

LC.2 - Speaking conversas suxerindo a
mellor opción para a localización dun evento

•

S 10 CA3.7 Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo da súa
competencia.

OU.1 - Role-play Simulación do check-out
(recepcionista-cliente)

•

S 10 CA4.1 Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas
relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron e se avaliaron as
informacións e os argumentos procedentes de varias fontes.

PE.8 - Writing-Redacción dunha carta de
disculpa a un cliente insatisfeito

•

S 10 CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa. PE.9 - Writing-Redacción dunha carta de
disculpa a un cliente insatisfeito

•

N 5 CA5.6 Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia rexional. LC.3 - Reading lectura dun texto profesional
en inglés americano

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

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

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

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo. Tipo e formato de texto. Variedade de lingua. Rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión. Exemplificación. Conclusión e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación.
 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da empresa.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 20 -



ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0The menu.  - Escoller e
preparar o menú para un
evento

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Aprender vocabulario
de tipos de comida e
estructuras necesarias
para explicar un menú
para un evento

•

Ofrecer servicio de
restaurante.

•

Empregar a estructura
axeitada para facer a
inversión na oración.

•

Practicar expresións de
cantidade.

•

Saber ofrecer servicio
de comida nun
restaurante.

•

Saber usar o protocolo
internacional apropiado
á mesa nunha reunión
de negocios.

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - Listening escoita
de conversa sobre a
elección dun menú para
un evento

•

LC.2 - Speaking
conversas suxerindo a
mellor opción para a
localización dun evento

•

OU.1 - Role-play
Simulación do check-out
(recepcionista-cliente)

•

PE.1 - listening escoita
de conversa sobre a
elección dun menú para
un evento

•

PE.2 - listening escoita
de conversa sobre a
elección dun menú para
un evento

•

PE.3 - Listening escoita
sobre International
business etiquette and
table manners.

•

PE.9 - Writing-Redacción
dunha carta de disculpa
a un cliente insatisfeito

•

8,0Checking-out - Saida dos
clientes do hotel

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Identificar queixas dos
clientes polo servicio
prestado e responder a
esas reclamacións

•

Reproducir o que
outros dixeron
(Reported Speech)

•

Empregar o acento
enfático en conversas
para contrastar ou
correxir a alguén

•

Sabes responder a
cartas de reclamacións
de clientes garantindo a
satisfacción e a
calidade do servicio

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• PE.4 - reading lectura de
e-mail de reclamación
dun cliente

•

PE.5 - reading lectura de
e-mail queixándose do
servicio recibido

•

PE.6 - Reading
interpretar un fax

•

PE.7 - Reading lectura
texto procedemento  de
check-out

•

PE.8 - Writing-Redacción
dunha carta de disculpa
a un cliente insatisfeito

•
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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)

7,0Choosing a location.
Escoller unha localización
para o evento

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Dar a súa opinión sobre
a localización para
unha conferencia e
facer suxerencias

•

Describir as
instalacións dun hotel
axeitadas para
reunións, conferencias
e banquetes

•

Explicar a disposición
das mesas nun
banquete.

•

Identificar as tareas dun
organizador de eventos

•

Identificar as variantes
léxicas do inglés
británico e do inglés
americano.

•

Coñecer as tareas
propias do traballo de
un organizador de
eventos

•

Saber dar opinión sobre
a elección dunha
localización axeitada
para un evento.

•

Saber describir as
instalacións do hotel
para reunións,
conferencias e
banquetes.

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - Listening escoita
de conversa sobre a
elección dun menú para
un evento

•

LC.2 - Speaking
conversas suxerindo a
mellor opción para a
localización dun evento

•

LC.3 - Reading lectura
dun texto profesional en
inglés americano

•

OU.1 - Role-play
Simulación do check-out
(recepcionista-cliente)

•

PE.1 - listening escoita
de conversa sobre a
elección dun menú para
un evento

•

PE.2 - listening escoita
de conversa sobre a
elección dun menú para
un evento

•

PE.3 - Listening escoita
sobre International
business etiquette and
table manners.

•

PE.4 - reading lectura de
e-mail de reclamación
dun cliente

•

PE.5 - reading lectura de
e-mail queixándose do
servicio recibido

•

PE.6 - Reading
interpretar un fax

•

PE.7 - Reading lectura
texto procedemento  de
check-out

•

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

N.º Título da UD Duración

6 TOURIST INFORMATION 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Traditions and festivals 8,011.1 Asking and giving directions. (Pedir e dar indicacións)

1.2 Describing festivals. (Describir festas e festivales locais)

Theme parks 7,022.1 Making suggestions about tourist sites as theme and amusement parks
(Suxerir lugares turísticos como parques temáticos )

2.2 Knowing monuments and attractions in a town (Coñecer monumentos e
atraccións locais)

Exotic destinations 8,033.1 Describing exotic destinations (Describir destinos exóticos)

3.2 Knowing tourist destinations in English speaking countries (Conocer
destinos turísticos en países de fala inglesa)

23TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

PE.1 - Listening escoita de información
turística local

•

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

PE.2 - Reading Folleto de información
turística

•

N 10 CA2.3 Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade
relacionados ou non coa súa especialidade, con posibilidade de volver ler as seccións
difíciles.

PE.3 - Reading Folleto de información
turística

•

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

LC.1 - Readoing Folleto de información
turística

•

S 10 CA3.2 Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas xerais,
académicos, profesionais ou de lecer, marcando con claridade a relación entre as ideas.

TO.1 - Speaking conversa suxerindo
atraccións  turísticas como parques
temáticos

•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.2 - Folleto de información turística•

S 10 CA4.1 Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas
relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron e se avaliaron as
informacións e os argumentos procedentes de varias fontes.

PE.4 - Writing elaboración dunha
descripción dun destino turístico

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

PE.5 - Writing redacción dun informe sobre
os aspectos máis significativos das
tradiciones dos países de fala inglesa

•

N 10 CA4.6 Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos, e
utilizouse un vocabulario amplo para evitar a repetición frecuente.

PE.6 - Writing elaboración dunha
descripción dun destino turístico

•

N 10 CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da comunidade
onde se fale a lingua inglesa.

LC.3 - reading lectura sobre as tradicións
dos países de fala inglesa

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

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

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

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

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)

8,0Traditions and festivals  -
Explicar as tradicións e
festas da localidade

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Extraer información
acerca de tradicións e
festivais

•

Dar indicacións a
turistas para chegar a
un sitio determinado

•

Describir festivais locais•

Coñecer as tradicións e
festivais típicas dos
países de fala inglesa)

•

Saber falar das
tradicións e festivais
típicas locais e dos
paises de fala inglesa

•

Saber dar indicacións
aos turistas para
chegar a un sitio.

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - Readoing Folleto
de información turística

•

LC.3 - reading lectura
sobre as tradicións dos
países de fala inglesa

•

PE.2 - Reading Folleto
de información turística

•

PE.3 - Reading Folleto
de información turística

•
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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)

7,0Theme parks - Atraccións
turísticas como parques de
atraccións

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Extraer información
sobre atraccións e
parques temáticos
suxerida por unha
oficina de turismo.

•

Facer suxerencias aos
turistas sobre lugares
onde ir e cousas que
facer.

•

Preguntar de forma
indirecta

•

Expresar finalidade
dunha acción

•

Pedir e dar información
nunha oficina de
turismo

•

Saber aconsellar aos
turistas sobre parques
temáticos e atracións
disponibles na
localidade

•

Saber pedir e dar
información sobre
festivais e atraccións
dunha localidade

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.2 - Folleto de
información turística

•

PE.1 - Listening escoita
de información turística
local

•

TO.1 - Speaking
conversa suxerindo
atraccións  turísticas
como parques temáticos

•

8,0Exotic destinations -
Destinos exóticos como
opción turística

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Extraer información
sobre destinos exóticos

•

Elaborar unha
descrición dun destino
turístico popular
empregando
vocabulario descritivo
axeitado como os
accidentes xeográficos

•

Empregar diferentes
estructuras verbais (-
ing form or infinitive)

•

Enfatizar a descrición
empregando adverbios
intensificadores

•

Saber describir
destinos turísticos

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• PE.4 - Writing
elaboración dunha
descripción dun destino
turístico

•

PE.5 - Writing redacción
dun informe sobre os
aspectos máis
significativos das
tradiciones dos países
de fala inglesa

•

PE.6 - Writing
elaboración dunha
descripción dun destino
turístico

•

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

N.º Título da UD Duración

7 GUIDED TOURS 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Being a tour guide. 8,011.1 Describing monuments, works of art and itinenaries (Describir
monumentos, obras de arte, recorridos)

1.2 Understanding, giving and asking for information about museums, tourist
sites, places of interest (Pedir, dar y entender información sobre museos,
monumentos, lugares de interés, etc., tanto de forma oral como escrita.)

Guiding tours. 8,022.1 Organising a guided tour (Organizar visitas guiadas)

Specialized tours. 7,033.1 Describing a building or a place (Describir un edificio o un lugar turístico)

23TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

PE.1 - Listening conversa de turistas nunha
visita guíada

•

S 10 CA1.7 Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas e informes, e doutros xeitos
de presentación académica e profesional lingüisticamente complexos.

PE.2 - Listening escoita sobre o traballo de
guia turístico

•

N 12 CA2.8 Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean dentro da súa
especialidade.

PE.3 - Reading lectura sbore a organización
dunha  visita guiada

•

S 12 CA3.3 espontaneamente e adoptouse un nivel de formalidade adecuado ás circunstancias. LC.1 - speaking conversa dando
información aos turistas sobre unha visita
organizada

•

N 12 CA3.8 Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada opción ou dun
procedemento de traballo elixido.

TO.1 - speaking conversa organizando unha
visita guiadada

•

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

PE.4 - Writing preparación dunha visita
guiada a un lugar de interese

•

S 10 CA4.2 Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión e
solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada.

PE.5 - Writing preparación dunha visita
guiada a un lugar de interese

•

S 10 CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. LC.2 - Writing preparación dunha visita
guiada a un lugar de interese

•

N 10 CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tipo de
texto.

LC.3 - reading, speaking, listening,writing•
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100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

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

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

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo. Tipo e formato de texto. Variedade de lingua. Rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión. Exemplificación. Conclusión e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación.

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)

8,0Being a tour guide. -
Tarefas do guía turistico

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Extraer información
sobre as funcións dun
guía turístico.

•

Coñecer sobre a
importancia de asistir a
ferias de turismo para
ampliar as posibilidades
de éxito empresarial

•

Empregar léxico
relacionado coa
arquitectura e castillos,
museos para
desenvolver as tarefas
de guía turístico

•

Coñecer as normas de
uso e forma das voz
pasiva

•

Saber desenrolar as
tarefas dun guía
turístico

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• PE.3 - Reading lectura
sbore a organización
dunha  visita guiada

•

TO.1 - speaking
conversa organizando
unha visita guiadada

•

8,0Guiding tours.   - Visitas
guiadas

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Comparar a
planificación de
diferentes visitas
guiadas

•

Utilizar diferente
estructuras para facer
suposicións e expresar
desexos e
arrepentimentos

•

Ampliar léxico sobre o
mundo do
entretenemento

•

Saber facer suposicións
e expresar desexos e
arrepentimentos

•

Saber organizar unha
visita guiada

•

Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.1 - speaking
conversa dando
información aos turistas
sobre unha visita
organizada

•

LC.3 - reading, speaking,
listening,writing

•

PE.1 - Listening
conversa de turistas
nunha  visita guíada

•

PE.2 - Listening escoita
sobre o traballo de guia
turístico

•

TO.1 - speaking
conversa organizando
unha visita guiadada

•

- 27 -



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)

7,0Specialized tours.  -  Visitas
especializadas

Orientar, guiar e apoiar
o alumnado, a través
das
titorías, a partir dos
materiais didácticos e
os recursos
dispoñibles na
plataforma.
Proporcionar materiais
complementarios.
Dinamizar as
actividades de
aprendizaxe, individuais
e colectivas, e estimular
a participación
nelas.

• Describir un lugar de
interés turístico (lugar
ou edificio) seguindo un
modelo

•

Narrar feitos pasados•

Expresar causa e
consecuencia das
accións

•

Crear a súa propia
empresa de sector
turístico seguindo uns
pasos dados

•

Saber promocionar un
lugar de interés turístico
local

• Soporte telemático:
contidos da unidade na
plataforma e material
complementario.

• LC.2 - Writing
preparación dunha visita
guiada a un lugar de
interese

•

PE.4 - Writing
preparación dunha visita
guiada a un lugar de
interese

•

PE.5 - Writing
preparación dunha visita
guiada a un lugar de
interese

•

23,0TOTAL
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Os mínimos exixibles para cada unidade didáctica  son os seguintes:

UD 1: A CAREER IN TOURISM

C.O: Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa vida persoal, profesional ou académica. CA1.3

C.E: Interpretouse ofertas de traballo e captouse doadamente o significado esencial. CA2.2

E.O: Utilizáronse os rexistros axeitados nunha entrevista de traballo .CA3.1., CA3.4

       Expresouse con fluidez, precisión e eficacia en entrevistas de traballo marcando con claridade a relación entre as ideas. CA3.2.

       Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión en entrevistas de traballo.  CA3.5

E.E: Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión en cartas de solicitud de traballo CA4.2.

       Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de cartas de solicitud de traballo e CVitae.CA4.5.

UD 2: TRAVEL AGENCIES

C.O: Comprendeuse a información sobre viaxes solicitada polos clientes. C.A 1.3

C.E: Entendeuse información esencial sobre un folleto turístico. CA2.2.

E.O: Deuse información detallada de viaxes combinados atendendo ás demandas e preferencias do cliente e usando as normas de cortesía

axeitadas CA3.3

E.E: Deuse a coñecer a oferta dunha axencia de viaxes a través de diferentes medios como os folletos turísticos ou un e-mail CA4.2

UD 3: PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES

C.O: Comprendeuse a información esencial de mensaxes orais de anuncios en aeroportos, estacións de tren, ...  CA1.5

C.E: Comprendéronse mensaxes escritas relativas aos medios de transporte empregados para desplazarse nas viaxes CA2.1

E.O: Emitironse mensaxes coherentes e claras dando información sobre os medios de transporte, precios e formas de pago CA3.3

E.E: Redactaronse instruccións e suxerencias sobre qué medios de transporte se poden empregar para desplazarse CA4.2

UD 4: WHERE TO STAY

C.O: Comprendeuse a información emitida polos clientes nos diferentes procesos de  check-in CA1.3

C.E: Comprendeuse a información hotelera ofrecida  a través de folletos e e-mails CA2.2

E.O: Detallaronse as características, instalacións e servicios que ofrece un hotel e usáronse as normas de cortesía axeitadas CA3.2, CA3.4, CA3.5

E.E: Redactouse un e-mail detallando a información requerida polos clientes sobre as características do hotel e empregáronse as fórmulas típicas

da correspondencia formal. CA4.2, CA4. 5,CA4.7

UD 5: HOLDING AN EVENT

C.O: Comprendeuse  a información esencial das mensaxes relativas á demanda de información sobre organización de eventos. CA1.3

C.E: Comprendeuse en gran medida a  información baseada no protocolo internacional. CA2.2

E.O: Empregáronse as estructuras axeitadas para facer suxerencias e propostas para a organización dun evento CA3.3

E.E: Redactouse unha carta en resposta ás reclamacións dos clientes asegurando a súa satisfacción e a calidade dos servicios e empregando as

fórmulas de cortesía e o formato axeitados. CA4.4, CA4.5, CA4.7

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UD 6: TOURIST INFORMATION

C.O: Extraeuse información relevante de conversas sobre aspectos turísticos dunha localidade. CA1.3

C.E: Comprendeuse a información básica en mensaxes escritos sobre aspectos turísticos dunha localidade. CA2.1, CA2.2.

E.O: Ofreceuse información turística e empregouse una lenguaxe correcta e formal.  CA3.3

E.E: Describironse as festividades locais co formato formal axeitado CA4.2

UD 7: GUIDED TOURS

C.O: Comprendeuse a información relevante de conversas sobre lugares turísticos locais. CA1.3

C.E: Comprendeuse a información en textos descriptivos sobre sitios ou monumentos relevantes. CA2.1, CA2.2

E.O: Ofreceuse información sobre puntos turísticos de interés empregándose os formulismos axeitados. CA3.2, CA3.3

E.E: Describeuse os lugares turísticos de interés para o cliente empregando o formato axeitado con coherencia e cohesión CA4.2, CA4.4

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas parciais e a proba final.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1. Exames ou probas presenciais (80% da nota final): En cada avaliación haberá probas escritas sobre tres das destrezas: comprensión escrita,

expresión escrita e comprensión oral. A avaliación da destreza da expresión oral calificarase a partir dos audios enviados como tarefa e /ou

aqueles que a maiores decida a profesora (video no ultimo trimestre?, por exemplo).

2.Tarefas on-line: suporán o 20% da nota final do módulo. Serán de carácter optativo, pero son recomendables porque forman parte da nota final.

Son ademais a parte máis importante da aprendizaxe.

Recuperación do módulo. O Inglés é avaliado de manera continua e progresiva, polo tanto , aprobando o trimestre posterior, quedará aprobado o

anterior. Só cando se suspenda o 3º trimestre, deberase facer un exame final de toda a materia no mes de xuño. Este exame avaliará as catro

destrezas lingüisticas, é dicir,  comprensión oral e escrita, e expresión oral e escrita (listening,reading, speaking and  writing).

Cada unha das catro destrezas terá un peso dun 25% da nota final e puntuarase sobre 10.

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

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

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

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

contidos e obxectivos considerados como mínimos.

Para aquel alumnado que non se presentara ás probas parciais ou ben deba recuperar algunha delas por non tela superada, poderá realizar un

exame final no mes de xuño. Este exame avaliará as catro dimensiones lingüisticas, é dicir,  comprensión oral e escrita, e expresión oral e escrita

(listening,reading, speaking and  writing). Cada una das catro destrezas terá un peso dun 25% da nota final e punturarase sobre 10.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ao tratarse dun ciclo formativo en réxime de distancia, non se contempla a posibilidade da perda de dereito a avaliación continua, xa que as titorías

presencias son voluntarias e o resto dos contidos do ciclo formativo cúrsanse mediante conexión on-line.

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 grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademáis a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo do procedemento de Programación establecido utilizando 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 ao final de curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artido 28: Ao comenzo deas actividades do curso académico,

o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inical do alumnado consistente nunhas preguntas no foro.

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

Non se contemplan.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Privilixiaremos os valores relativos aos seguintes eidos:

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

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

profesor-alumno e o respeto a outras culturas.

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

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

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

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

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como actividade complementaria, contemplase a posibilidade de que o alumnado faga unha visita a un establecemento hoteleiro da súa zona.

Deberán recadar información sobre ocupación hoteleira, número de visitantes extranxeiros, nacionalidade destes visitantes e tipo de preguntas que

soen facer (onde cear, que visitar, horarios de transporte, etc), así como o idioma no que se comunican con estas persoas.
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