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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: SUPERIOR DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT HOSTALARÍA E 
TURISMO 

ZSHOT05 DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN SUPERIOR Adultos: 
modular 

Código 
MP/UF 
 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0179  INGLÉS 1.º 5 160 160 

Profesorado asignado ao módulo XURXO FEIJOO GARCÍA 

 

2.Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis  
Seguirase o seguinte procedemento para a cualificación da terceira avaliación e avaliación 
final. 

- As unidades impartidas con anterioridade ao peche do centro polo estado de alarma foron 
avaliadas e a súa cualificación vese reflectida nas nota da 1.ª e 2.ª avaliacións. Estas 
unidades foron da 1 a 8. 

- As unidades que se traballaron desde a casa a partir do estado de alarma (9, 10 e 11) 
serán valoradas só de xeito positivo e sempre en beneficio do alumnado. Durante o período 
de teledocencia, o obxectivo foi sempre que o alumnado atinxise as destrezas clave do 
módulo con vistas ao seu futuro profesional. Por tanto, a cualificación da 3.º  

- Como se trata dun módulo con contidos progresivos, con respecto a como cualificar a 3.ª 
avaliación, decidimos en reunión de Departamento aplicar, como mínimo, a mesma nota da 
2.º. Por tanto, a nota da 3.º só poderá mellorar respecto á nota da 2.ª e o incremento será 
como máximo de 1 punto en función do nivel de dedicación do alumnado nas tarefas e 
sesións de videoconferencia realizadas desde a casa. 

Os mínimos para atinxir a avaliación positiva no presente módulo de Inglés evidenciarán a 
consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos até o 13 de marzo de 2020, dun 
xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades desenvolvidas.  

Os mínimos para este módulo deberán acadar os logros anunciados nos criterios de 
avaliación mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico 
até o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na 
programación. 
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As unidades didácticas vistas antes do 13 de marzo son: 

UD1 Información sobre restaurantes e as súas comidas 

UD2 Coller reservas e pedir e dar información sobre como chegar a un establecemento 

UD3 Recibir a clientela e tomar comandas de comidas 

UD4 Describir e recomendar pratos 

UD5 Pedir e describir viños e combinalos coa comida 

UD6 Coñecer o bar e tomar comandas de bebidas 

UD7 Preprarar bebidas, aperitivos e tapas. Bufetes. 

UD8 Diferentes tipos de cafetarías 

Sobre estas unidades, os mínimos que deberán alcanzar son os seguintes: 

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. 

CA1.1: Identificouse a idea principal da mensaxe 

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

 

RA2: Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos e analiza 
comprensivamente os seus contidos. 

CA1.2.: Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse 
doadamente o significado esencial. 

CA1.4: Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

 

RA3: Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido da situación, 
adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

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. 

CA3.4 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais. 

 

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica e cotiá e 
relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. 
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. 
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CA4.2 Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión e 
solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada. 
 
RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e 
describe as relacións típicas características do país da lingua inglesa. 
CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios do país. 
CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de lingua inglesa. 
Estes mínimos serán a referencia para configurar, se fosen necesarías, as probas de 
recuperación das partes non superadas e guiarán o procedemento xeral de avaliación 
ordinaria do módulo. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
Non se aplica o procedemento para a recuperación no grupo de Modular. 

3.1 Actividades de recuperación 
Neste grupo de Modular non se desenvolven actividades de recuperación ao estaren todos 
aprobados na 1.º e na 2.º avaliación. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito 
á avaliación continua (PD) 
O alumnado que estea en situación de perda de dereito á avaliación continua (PD) terá como 
referencia os contidos, obxectivos e criterios de avaliación recollidos na presente 
programación. Deberá realizar unha proba escrita sobre os contidos impartidos até o 13 de 
marzo de 2020. Na devandita proba avaliaranse a comprensión oral e escrita e a expresión 
escrita. Deberán realizar tamén unha proba para medir a expresión oral. Cada unha das 
catro dimensións avaliadas (expresión escrita, oral, comprensión escrita e oral) terá un peso 
dun 25%. Para poder superar o módulo, o alumnado deberá demostrar que é quen de 
superar os contidos e obxectivos considerados como mínimos exixíbeis nesta programación. 

Dada a situación actual de estado de alarma, a proba de avaliación para o alumnado con 
perda de dereito á avaliación continua (PD) poderá ser realizada telematicamente a través de 
Google Classroom, a Aula Virtual ou a través doutra ferramenta que se considere de utilidade 
segundo a natureza da proba (escrita ou oral). 

 4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e  
anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado 
Non se precisaron medidas de reforzo nin repaso específico. No módulo de Inglés o repaso 
está sempre presente porque é unha materia continua e progresiva. No terceiro trimestre 
fomos engadindo material das unidades que faltaban sen dar da programación e focaliceime 
especialmente nos contidos que permitan ao alumnado atinxir unha competencia profesional 
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sólida que lles permita a súa inserción laboral futura. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado 
no módulo 
Neste grupo non se detectaron necesidade especiais ao non haber ningún alumnado con 
necesidades específicas. 

Durante o confinamento, o profesor flexibilizou ao máximo as condicións de entrega e 
realización das diferentes tarefas co fin de que a totalidade do alumnado puidese acollerse e 
adaptarse en todo momento ao novo ritmo de aprendizaxe sempre en función das súas 
restricións persoais ou de saúde e a súa dispoñibilidade. 

 

 

En Compostela, a 14 de maio de 2020 

 

 

Asdo: Xurxo Feijoo García 
 


