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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo: C.S. XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 
 
 

 
HOT 

HOSTALARIA E 
TURISMO 

CSHOT01 CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS SUPERIOR ORDINARIO 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0180 2ª LINGUA ESTRANXEIRA-FRANCÉS 2º 7 157 157 

Profesorado asignado ao módulo Francisco  Froján Rial 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles  

Os mínimos para o módulo de Segunda Lingua Estranxeira-Francés, evidenciarán a 
consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo de 2020 (e dicir 
a programación presentada a principio de curso na súa totalidade a excepción da última 
unidade, a nº 8 “Reclamacións”,  e farano dun xeito equilibrado e cun grao de participación 
activa nas tarefas a desenvolver.  

Os mínimos deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para 
cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do presente curso ata a data xa citada do 
13/05/2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación 
(probas escritas e orais e tarefas). 

 

R.A.1: Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e 
sinxelos, emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da mensaxe. 

C.A 1.2.:Captouse a idea principal da mensaxe. 

C.A 1.3: Identificouse a información específica da mensaxe. 

 

R.A.2: Interpreta información profesional escita e analiza comprensivamente os seus contidos. 

C.A. 2.1: Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do sector. 

C.A. 2.2: Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada. 

C.A. 2.3: Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión. 
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R.A.3: Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturados, e relaciona as regras 
gramaticais co seu propósito. 

C.A. 3.1.: Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción oral. 

C.A 3.2.: Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

C.A. 3.8: Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas à súa profesión. 

 

R.A.4: Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. 

C.A.4.1.:Formalizouse información básica requirida en distintos documentos. 

C.A 4.4.: Formalizouse un texto dado con apoios visuais e claves lingüísticas achegadas. 

C.A 4.5.: Elaborouse un pequeno informe cun propósito comunicativo específico. 

 

R.A.5: Aplica actitudes de comportamento profesionais en situacións de comunicación e 
describe as relacións típicas características do país da lingua estranxeira. 

C.A. 5.5: Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social dos paises da lingua 
estranxeira estudiada. 

 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para o alumnado con perda do dereito de avaliación non procede. 

3.1 Actividades de recuperación 

Para o alumnado con perda do dereito de avaliación non procede. 

 

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

Os alumnos terán que facer unha proba de expresión oral e unha proba escrita. A duración 
estimada é de 1hora e media. 

-proba escrita: nesta proba mediremos 3 das 4 competencias fundamentais na aprendizaxe da 
lingua: a comprensión oral, a expresión e comprensión escrita. Esta parte representará o 75% 
da nota. 
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-proba oral: nesta proba terán que interactuar co profesor simulando algunha situación 
profesional do programa e responder a preguntas sinxelas relativas á programación do módulo. 
Esta parte representará o 25% dan nota. 

Para poder superar o módulo haberá que acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

 Se a proba se fai de xeito non presencial facilitaránselle os documentos necesarios a través 
da plataforma. A materia susceptible de ser avaliada comprenderá da unidade 1 ata a unidade 
7, ámbalas dúas incluidas, que foron as impartidas ata o día 13 de marzo. 

Ao tratarse de alumnado con perda ao dereito de avaliación do cal non tivemos máis noticias 
dende o 1º trimestre só poderá ser avaliado por esa proba de avaliación. 

 

 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

 

Para o alumnado con perda do dereito de avaliación non procede. 

 

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

 

Non hai constancia de que este alumno necesite de medidas especiais de atención. 
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