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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 CIFP Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostelería e Turismo CSHOT01 Xestión de Aloxamentos Turísticos Superior Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0179 Inglés 2019-2020 5 160 160 

Profesorado asignado ao módulo ELISA Mª PICALLO FERREIRO 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Tal e como se reflicte no seguimento da programación para este módulo, ata o día 13 de marzo  
desenvolvéronse con normalidade as seguintes unidades didácticas:  

UNIT 1: Dealing with incoming calls, UNIT 2: Welcoming Guests, UNIT 3: Know your region and 
compare exploring different cultures, UNIT 4: Serving Drinks, UNIT 5: Food service UNIT 6: Giving 
directions, e UNIT 7: Giving advice and assistance.   

A Unidade 8: Working in Housekeeping non chegou a rematarse polo que non foi incluída nas probas 
correpondentes á 2ª avaliación. 

Ao longo da 1ª e 2ª avaliación levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral de cada 
alumno/a que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe con seguimento diario tanto 
de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo, segundo os criterios de 
avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, e tendo en conta os resultados de aprendizaxe 
formulados para este grupo. 

Ante a actual situación provocada polo estado de alarma decretado debido a COVID19, faise necesaria 
unha adaptación da programación prevista para o terceiro trimestre que contemplaba a realización de 
3 unidades didácticas máis, e a parte correspondente á unidade 8 que como xa dixemos non pudemos 
rematar no período lectivo da 2ª avaliación. Destas unidades pendentes, eleximos realizar unicamente 
2 considerando que co seu estudo,  o alumnado pode conseguir as competencias coas que recoñecer 
e realizar as funcións básicas requeridas para completar os obxectivos do módulo de Inglés. Por tanto, 
as unidades que se van tratar para o período correspondente á 3ª avaliación serán: UNIT 10 Handling 
Payments e UNIT 11 Working Life.  

Como reflexa a programación para o curso 2019-2020 os criterios de cualificación no módulo de Inglés, 
están asociados ás distintas competencias lingüísticas: Comprensión Oral (CO). Comprensión Escrita 
(CE), Expresión oral (EO) e Expresión Escrita (EE). E son os seguintes para estas unidades: 
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UNIT 10 Handling payments 

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

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

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

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

 

UNIT 11 Working Life 

CO: Explicar as responsabilidades dos diferentes postos de traballo nun hotel e describir as tarefas 
asociadas.CA1.1-CA1.3 

CE: Comprender información en textos sobre os postos de traballo e as súas reponsabilidades. CA2.1, 
CA2.2 

EO: Explicar cales son e cómo se deben atender as responsabilidades, instruccións e regulamentos do 
traballo no hotel CA3.2 CA3.5, CA3.7 

EE: Elaborar organigrama dos postos de traballo nos distintos departamentos dun hotel e protocolos 
adoptados CA4.2, CA4.4, CA4.5 

 

   Estes criterios asociados tamén constitúen a referencia dos mínimos exixibles aínda que na 
competencia de EO daremos moita flexibilidade posto que o alumnado é especialmente sensible a 
gravarse (sexa oralmente ou por vídeo) ademais dos posibles problemas técnicos que poden xurdir. 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e 
comprobados os RA e CA non superados por cada alumna/o, e unha vez emitidos os resultados da 
2ª avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de 
recuperación e probas correspondentes de maneira que o alumnado poida recuperar e obter 
cualificación positiva (5 ou máis ) na  3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, 
estanse a realizar con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela, na que se abren dous temas de 
revisión cos contidos correspondentes ás 1ª e 2ª avaliación. Propóñense dúas probas que inclúen 
exercicios asociados ás distintas competencias lingüísticas que o alumnado pendente debe realizar 
e enviar a través do correo electrónico cunha marxe de tempo limitado. O alumnado coa materia 
aprobada anteriormente pode facelo de xeito voluntario, explicándolle que  poderá mellorar ata 1 
punto a cualificación na 3ª avaliación ordinaria.  

Os criterios de cualificación  e mínimos exixibles están asociados ás distintas competencias lingüísticas: 
Comprensión Oral (CO). Comprensión Escrita (CE), Expresión oral (EO) e Expresión Escrita (EE). 
e son os seguintes para estas unidades:  
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UNIT 1:  Dealing with incoming calls 

CO : Comprender unha chamada telefónica para reservar unha habitación no hotel ou precisando                    
información sobre o mesmo. CA1.3                                       

 

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

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

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

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

                             

UNIT 2: Welcoming guests 

CO: Dar a benvida aos clientes ó  chegar ao hotel, facendo un correcto check-in. CA1.1-CA1.3 

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

EO: Manter con claridade e precisión un diálogo co cliente para dar información esencial sobre o 
funcionamento do hotel no momento do check-in  CA3.5-CA3.7 

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

 

UNIT 3: Know your region and compare exploring different cultures 

 CO: Extraer información de gravacións sobre a localización de hoteles e atraccións turísticas. Extraer 
información de gravacións sobre diferentes culturas.  CA1.1-CA1.3 

CE: Comprender textos sobre atraccións turísticas da localidade.  

Comprender textos que falen sobre costumes e festividades propias de outros países.  CA2.2 .CA2.7 

EO: Expresar con fluidez  conversa dando información sobre lugares de interés, medios de transporte 
e horarios.  

Dar consellos de actuación ante persoas de diferentes nacionalidades. CA3.2-CA3.5 

EE:  Redactar un folleto informativo de hotel xunto cunha guía local CA4.1 

         

UNIT 4: Serving drinks 

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

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

EO: Expresarse con fluidez en conversas atendendo as peticións dos clientes no bar, utilizando as 
normas de protocolo e terminoloxía propios do sector CA3.4, CA3.5,CA3.7 

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

 

UNIT 5: Food service 
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CO: Comprender conversa con cliente pedindo información sobre a carta e os diferentes  pratos da 
carta CA1.5, CA1.6 

CE: Comprender cartas de restaurante e procesos de elaboracións de pratos CA2.2, CA2.8 

EO: Expresar con fluidez un diálogo informando sobre a carta do  restaurante e dando resposta a 
diversas peticións  dos clientes CA3.1, CA3.2, CA3.5 

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

 

EE: Redactar carta  de restaurante explicando de xeito claro e sinxelo  en qué consisten e de qué están 
feitos os pratos CA4.2, CA4.5 

 

UNIT 6: Giving directions 

 

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

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

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

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

 

UNIT 7:Giving advice and assistance 

CO: Comprender con claridade conversas de clientes pedindo/dando consello,asistencia, axuda  ou 
desculpa. CA1.1,     CA1.4 

CE: Extraer información de textos sobre normas de funcionamento, protocolos.  CA2.2-CA2.4 

EO: Expresarse con fluidez nun diálogo atendendo as peticións de axuda  ou de  emerxencia e desculpa 
por parte dos clientes CA3.5-CA3.6  

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

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Os contidos poderán ser  avaliados a través dunha proba (presencial ou vía telemática) que  incluirá 
aspectos das  4 destrezas lingüísticas relacionadas cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do módulo 
de Inglés e que foron desenvolvidos segundo os criterios correspondentes de avaliación e os mínimos 
exixibles para acadar a avaliación positiva no presente curso 2019-2020. Os contidos que entran na 
mesma, xa foron expostos e explicados en clase ao longo do 2º trimestre ate o 13 de marzo, e os 
criterios de cualificación e mínimos exixibles serán os mesmos descritos para o alumnado co 
módulo suspenso na 2ª avaliación, que figuran no punto anterior 3.1 

Esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou actividades que permitan unha 
avaliación obxectiva, tal como se indica nas Instrucións do 27 de abril con carácter xeral para todas as 
ensinanzas (punto 6.11). “O alumnado con perda do dereito á avaliación continua, pode superar o módulo a 
través das actividades de recuperación, repaso, reforzo e, de ser o caso, ampliación das aprendizaxes 
anteriores que se está a realizar co resto do alumnado durante o terceiro trimestre.” 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante este trimestre un FORO aberto a través da Aula 
Virtual do CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas relacionadas co desenvolvemento 
das actividades, e con especial atención para dar a maior  información posible tanto sobre o diseño e 
elaboración das probas como dos criterios de cualificación aplicables.    

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Non se contemplan. 
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