
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2019/202015016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Servizos en restauración Ciclos
formativos de
grao medio

CMHOT02Hostalaría e turismo Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0156 Inglés 52019/2020 160160

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

Profesorado asignado ao módulo ELISA MARÍA PICALLO FERREIRO

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 INGLÉS, pertencente a o ZM SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (oferta modular); tomado como

referencia o Decreto 58/2010  polo que se establece o título de CM Servicios en Restauración e introducindo as adapatacións necesarias para

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

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

(%)
MP0156_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 TAKING PHONE CALLS Contestar chamadas telefónica con cortesía e coller
mensaxes

13 8 X X X X X

2 GIVING INFORMATION ABOUT
HOTELS AND RESTAURANTS

 Dar e recibir información de hoteis e restaurants 13 8 X X X X X

3 TAKING  BOOKINGS Resevar en hoteis e restaurants 14 9 X X X X X

4  GIVING POLITE
EXPLANATIONS

Dar disculpas e explicacións de xeito educado 13 8 X X X X X

5 JOBS AND WORKPLACES Personal  do restaurante e cociña e as súas  obrigas 13 8 X X X X X

6 RECEIVING  GUESTS.
DEALING WITH REQUESTS

Recibir o cliente e mostrarlles onde sentarse con cortesía 13 8 X X X X X

7 SERVING APERITIFS
COCKTAILS

Comandar bebidas e instruccións de como facer  un cocktail 14 8 X X X X X

8 TAKING FOOD ORDERS
EXPLAINING DISHES

Comandar  e explicar platos 14 9 X X X X X

9 EXPLAINING WINES Comandar  e explicar viños 14 8 X X X X X

10 DESSERTS AND CHEESE Comandar  e explicar postres 13 9 X X X X X

11 DEALING WITH COMPLAINTS Aceptar protestas e disculpas con cortesía 13 9 X X X X X

12 PAYING BILLS Pagar a conta  e explicar alternativas aos problemas 13 8 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 TAKING PHONE CALLS 13

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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Greeting and introducing people 4,011.1 Saludar e presentarse  nun contexto formal e informal dando  e recibir
información persoal oral e escrita

Whos calling .polite requests 4,022.1  Contestar  e facer peticiós corteses por teléfono saludando con cortesía

Taking messages 5,033.1 Coller e dar mensaxes

13TOTAL

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 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.1•

S 8 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.2 - listening escoita de  conversa  con
presentaciós nun contexto formal e informal
dando información persoal

•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3•

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

PE.4 - listening escoita de mensaxes dos
clientes

•

S 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.5 - reading lectura de texto con
información persoal ou profesional

•

N 8 CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe. PE.6 - reading  comprensión do contido de
mensaxes dos clientes

•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.7•

S 8 CA3.3 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. LC.1 - speaking simulación de  presentacios
formais e informais

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.2•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. LC.3 - speaking expresar información
persoal

•

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.8 - writing redactar textos breves de
información persoal

•

N 6 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.9 - writing escribir adecuadamente  as
mensaxes deixadas polos clientes

•

N 4 CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira.

LC.4 - speaking  mención dos costumes
salientables do país

•

S 2 CA5.5 Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua
estranxeira.

LC.5 - speaking aplicación do protocolo  do
país nas presentaciós

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.

 Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións).

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

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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)

4,0Greeting and introducing
people  -  Saludos  e
presentaciós nun contexto
formal e informal dando
información persoal oral e
escrita

Presentación de
vocabulario e
estructuras gramaticais
:exemplificación oral e
escrita  presentaciós
formais e informais
aplicando os protocolos
do país
información persoal :S
present .s.past

• Recollida de
información :práctica
oral e escrita
comprensión oral de
conversa con saludos e
diversa información
persoal
Simulación de
presentaciós formais e
informais  :pairwork
comprensión e
redacción  de texto con
información persoal ou
profesional
redacción de texto con
información persoal

• saber saludar,dar
información persoal  e
presentarse e expresar
en diversas situacións
e redactar  e entender
textos con información
persoal ou profesional

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
simulación de
presentacios formais e
informais

•

LC.3 - speaking expresar
información persoal

•

LC.4 - speaking
mención dos costumes
salientables do país

•

LC.5 - speaking
aplicación do protocolo
do país nas presentaciós

•

PE.2 - listening escoita
de  conversa  con
presentaciós nun
contexto formal e
informal dando
información persoal

•

PE.5 - reading lectura de
texto con información
persoal ou profesional

•

PE.8 - writing redactar
textos breves de
información persoal

•

4,0Whos calling .polite
requests - Contestar  e
facer peticiós corteses por
telèfono nun contexto
formal e informal

presentación das
fórmulas de cortesía
aplicadas as peticiós
corteses
escoita de conversa

• apuntamentos
extraer iinformación
específica das peticiós
dos clientes
 e simulación de
conversa :pairwork
comprensión e
reproduccion
comprensión de
conversa
simular conversa
utilizando  formulas de
interacción

• Entender  e respostar
ás peticiós dos clientes
por  telefóno en
diversas situacións
formais l e informais

• texto, soporte
audiovisual

• PE.2 - listening escoita
de  conversa  con
presentaciós nun
contexto formal e
informal dando
información persoal

•

5,0Taking messages - Coller e
dar mensaxes

exemplificaciós de
mensaxes: escoita de
mensaxes
lectura de mensaxes
práctica escrita

• extraer información
específica de
mensaxes escoitado
escribir mensaxes
resumindo o contido
global

• saber coller e deixar  a
idea principal das
mensaxes deixadas
polos clientes

• texto, soporte
audiovisual

• PE.4 - listening escoita
de mensaxes dos
clientes

•

PE.6 - reading
comprensión do contido
de mensaxes dos
clientes

•

PE.9 - writing escribir
adecuadamente  as
mensaxes deixadas
polos clientes

•

13,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 GIVING INFORMATION ABOUT HOTELS AND RESTAURANTS 13

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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Hotel and restaurant facilities 4,011.1 Coñecer os distintas ofertas de hoteis e restaurantes , a súa
ubicación e oferta

Preparar un folleto coas actividades (hotel) ou as
posibilidades de restaurantes

5,022.1 Coñecer o vocabulario poder describir o hotel ou restaurante

Booking an event or Ordering a meal 4,033.1 Facer un diálogo para reservar un evento ou un restaurante

13TOTAL

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 8 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto. PE.1 - listening - escoita de
conversapedindo informacion sobre un hotel
e as súas posibilidades de comer nel

•

S 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.2•

S 8 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.3 -  escoita de conversa  espeficando as
comandas dunha comida

•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.4•

N 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.5 - reading texto sobre algunha comida
do estranxeiro

•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.6•

S 8 CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. PE.7 - reading  identificación do vocabulario
de menú

•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1 - speaking simulación de conversa
ofrecendo explicando a carta de comidas

•

S 8 CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da competencia propia. LC.2 - speaking simulación de conversa
secuenciando as comandas dunha comida

•

N 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.8 - writing  redacción de texto breve
dando información concreta sobre un hotel
con restaurante

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión. PE.9 - writing  presentación de menus de
diversos resturantes

•

N 6 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.10•

N 4 CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira.

PE.11 - writing texto sobre as
posibilidadesditáni dentro dun hotel con
diversos restaurantes

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.

 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.

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)

4,0Hotel and
restaurant facilities -
Descrición do hotel ou
restaurante

presentación do
vocabulario específico:
exemplificación oral e
escrita
lectura de texto
exemplificación das
estructuras
gramáticales usadas
(prepositions of  time)

• apuntamentos
lectura comprensiva
esquematización de
contidos

• comprensión e
esquematización do
contido e hora das
comidas Británicas

• texto soporte
audiovisual

• PE.5 - reading texto
sobre algunha comida do
estranxeiro

•

PE.8 - writing  redacción
de texto breve dando
información concreta
sobre un hotel con
restaurante

•

PE.11 - writing texto
sobre as
posibilidadesditáni dentro
dun hotel con diversos
restaurantes

•

5,0Preparar un
folleto coas actividades
(hotel) ou as posibilidades
de restaurantes - Cartas de
menu dos diversos
resturantes

presentacion do
vocabulario especifíco:
exemplificación oral e
escrita
lectura de cartas

• recollida de información
lectura comprensiva de
cartas de almorzo
elaboración e
presentación  dunha
carta de Almorzo
Británco

• elaborar e presentar
unha carta de Almorzo
Británico

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• PE.7 - reading
identificación do
vocabulario de menú

•

PE.9 - writing
presentación de menus
de diversos resturantes

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Booking an
event or Ordering a meal -
Comandar un Almorzo
Británico e Continental

presentación  das
peticións corteses e
formulas de cortesía
exercicio de escoita
 presentación do
desenrlo dunha
conversa comandando
un almorzo

• recollida de información
comprensión de
conversa
simulacións de
conversa:pairwork
Simulación de conversa
comandando un
almorzo Británico :
pairwork

• Entender e expresar
con fluidez  unha
conversa co cliente
comandando un
almorzo Brtánico

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking
simulación de conversa
ofrecendo explicando a
carta de comidas

•

LC.2 - speaking
simulación de conversa
secuenciando as
comandas dunha comida

•

PE.1 - listening - escoita
de conversapedindo
informacion sobre un
hotel e as súas
posibilidades de comer
nel

•

PE.3 -  escoita de
conversa  espeficando
as comandas dunha
comida

•

13,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 TAKING  BOOKINGS 14

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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Booking a table 5,011.1  Saber facer unha reserva por telefono

Restaurant information 5,022.1 Entender  o vocabulario específico para dar informacion sobre condicións
do restaurante

Making a brochure 4,033.1 Presentar  un folleto sinxelo sobre o restaurante

14TOTAL

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 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.1 - listening escoita de conversa
informando sobre hoteis e restaurant

•

S 10 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.2 - listening escoita de conversa pedindo
e dando información específica do rest ou
hotel

•

S 10 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3•

N 6 CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. PE.4 - reading selección de material pa
lectura de texto sobre hoteis ou restst

•

S 10 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.5 - reading lectura de texto sinxelo sobre
información de hoteis  and rest

•

S 10 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.6•

N 8 CA3.4 Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. LC.1 - speaking diálogo respostando as
preguntas dos clientes

•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.2 - speaking  diálogo dando información
do servicios dun  hotel  and  rest  rest

•

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.7 - writing redactar un folleto informativo
sinxelo dun hotel e rest

•

N 6 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.8•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.6 Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios
recursos lingüísticos.

PE.9 - writing resumir información de
folletos de hotel ou rest

•

N 4 CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do
país.

PE.10 - listening speaking•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.

 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.

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)

5,0Booking a table -  Reservar
mesa

presentación do
vocabulario específico
exemplificación oral e
escrita
presentación das
estructuras
gramáticales
necesarias there is-are
escoita de conversa
pedindo información e
dando información
simulación de conversa

• anotacións
practica oral e escrita
Extraer información de
conversa pedindo e
dando información
 escoita de conversa
pedindo  e dando
información básica de
hoteis :pairwork

• entender as preguntas
pedindo   información
sinxela  sobre  hoteis

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• PE.1 - listening escoita
de conversa informando
sobre hoteis e restaurant

•

PE.2 - listening escoita
de conversa pedindo e
dando información
específica do rest ou
hotel

•

5,0Restaurant information  -
Información dun  restaurant
(situacion ,cartas ,cocina,
servicios )

presentación do
vocabulario específico
exemplificación oral e
escrita
presentación das
estructuras
gramáticales
necesarias
escoita de conversa
pedindo e dando
información sobre rest
simulación de conversa

• Anotacións
Practica oral e escrita
extraer información
específica de conversa
e ecoñecer a finalidade
desta pedindo e dando
información básica
sobre rest.
simulación de conversa
dando e pedindo
información sobre  rest.

• Entender e dar
información básica de
restaurants   utilizándo
o vocabulario
específico

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.1 - speaking diálogo
respostando as
preguntas dos clientes

•

LC.2 - speaking  diálogo
dando información do
servicios dun  hotel  and
rest  rest

•

PE.10 - listening
speaking

•
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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)

4,0Making a
brochure - O  folleto
informativo dun restaurant

presentación do
vocabulario
presentación da
estrucura dun folleto
informativo de
restaurant

• apuntamentos
lectura de folletos
informativos básicos
práctica escrita
 elaborar e presentar
folleto básico sobre un
hotel e rest

•   Presentaciòn dun
folleto  básico utilizando
o vocabulario
específico

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• PE.4 - reading selección
de material pa lectura de
texto sobre hoteis ou
restst

•

PE.5 - reading lectura de
texto sinxelo sobre
información de hoteis
and rest

•

PE.7 - writing redactar un
folleto informativo sinxelo
dun hotel e rest

•

PE.9 - writing resumir
información de folletos
de hotel ou rest

•

14,0TOTAL
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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  GIVING POLITE EXPLANATIONS 13

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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Accepting the booking in a restaurant 4,011.1     Explicar como queda a reserva

Turning down a booking 4,022.1 poder explicar con cortesía porque non se pode facer a reserva

    Writing an e-mail (booking a room and a table ) 5,033.1     Saber  contestar un mail de reserva dunha comida

3.2 saber escribir un e-mail de disculpa

13TOTAL

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 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.1•

S 8 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.2 - listening escoita de conversa
rechazando a reserva e disculpándose l

•

S 10 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3 - listening escoita de reserva de mesas
por teléfono

•

S 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.4•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.5 - reading  lectura de e mails de reserva
de mesa

•

S 8 CA2.7 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo
electrónico, fax, etc.

PE.6 - reading lectura  de e-mail
rechazando a reserva e disculpándose

•

S 8 CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. LC.1 - speaking diálogo identifcando os
rexistros  reservando mesa

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.2•

S 8 CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. LC.3 - speaking diálogo rexeitando e
xustificando  a reserva

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.7•

S 8 CA4.4 Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. PE.8 - writing escribir e-mail de reserva•

N 6 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.9 - writing escribir un e-mail rexeitando a
reserva

•

N 4 CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do
país.

PE.10 - reading writing•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

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

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.

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)

4,0Accepting the
booking in a restaurant -
aceptar reserva de mesa
por telefono

presentación do
vocabulario
presentación das
estructuras gramaticais
Id like-s.present
exemplificación
oral e escrita
escoita de conversa

• apuntamentos
practica oral e escrita
extraer información
específica da conversa
simulación de conversa
:pairwork

•  entender e expresar
con fluidez a
aceptación dunha
reserva por teléfono
dunha mesa nun
restaurante

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking diálogo
identifcando os rexistros
reservando mesa

•

PE.2 - listening escoita
de conversa rechazando
a reserva e
disculpándose l

•

4,0Turning down a booking -
denegar una reserva

presentación do
vocabulario especifico
presentación das
estructuras
exemplificación oral e
escrita

• apuntamentos
práctica dunha
negación relacionado
coa reserva
práctica escrita
presentación de e- mail
reservando unha mesa

• Saber
expresar negación e
presentar desculpas

• texto soporte
audiovisual

• PE.5 - reading  lectura
de e mails de reserva de
mesa

•

PE.8 - writing escribir e-
mail de reserva

•

PE.9 - writing escribir un
e-mail rexeitando a
reserva

•

PE.10 - reading writing•
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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)

5,0    Writing an e-mail
(booking a room and a table
)  - escribir un e-mail de
respuesta

presentación do
vocabulario
presentación das
estructuras gramaticais
(polite requets)
 exemplifiación
 oral e escrita
escoita de conversa
con disculpas
disculpas aplicadas por
escrito nos e- mail
plectura de e-mail

• apuntamentos
práctica oral e escrita
simulación de diálogo :
pairwork disculpándose
por rechazar a reserva
lectura de e-mail
rechazando reservas
redacción e
presentación  de e-
mails rechazando
reservas

• coñecer como escribir
un mail de resposta

•

coñecer como facer
respostas aceptando e
negando con cortesía

•

texto soporte
audiovisual

• LC.3 - speaking diálogo
rexeitando e xustificando
a reserva

•

PE.3 - listening escoita
de reserva de mesas por
teléfono

•

PE.6 - reading lectura
de e-mail rechazando a
reserva e disculpándose

•

PE.8 - writing escribir e-
mail de reserva

•

PE.9 - writing escribir un
e-mail rexeitando a
reserva

•

13,0TOTAL
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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 JOBS AND WORKPLACES 13

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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 The  staff in the restaurant 4,011.1 Coñecer os membros da plantilla e seccios onde traballan

 The staff duties 5,022.1 saber explicar  as obrigas  da plantilla

A staff tree 4,033.1 Saber representar graficamente a plantilla do restaurant e sùas
responsabilidades

13TOTAL

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 8 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto. PE.1 - listening -identificar a plantilla  e
situarla na secciós correspondentes

•

S 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.2•

S 8 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.3 -  listening  especificar as tarefas de
cada membro da plantilla do rest

•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.4•

S 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.5 - reading leer e comprender un texto
cas  tarefas dos membros que traballan  no
rest

•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.6•

S 8 CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. PE.7 - reading  identificar o vocabulario   :
traballadores e secciós onde traballan

•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1 - speaking expresar o persoal que
traballa nas diversas secciós do rest e
cociña

•

S 10 CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. LC.2 - speaking enumerar as tarefas do
persoal do restaurant

•

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.8•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 6 CA4.3 Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. PE.9 - writing resumir textos  cas funciós
dos traballadores do rest

•

S 6 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.10 - writing  representar un staff tree ca
responsabilidades de cada membro

•

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

PE.11 - writing identificar os aspectos
socioprofesionais do texto

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.

 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.

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)

4,0 The  staff in the restaurant
-  O personal que traballa
en cada unha das seccios
do rest

presentación de
vocabulario específico
exemplificación oral e
escrita

• apuntamentos
práctica oral e escrita

•  coñecer  os membros
que traballan nas
diferentes secciós do
rest

• texto soporte
audiovisual diccionario

• LC.1 - speaking expresar
o persoal que traballa
nas diversas secciós do
rest e cociña

•

PE.1 - listening -
identificar a plantilla  e
situarla na secciós
correspondentes

•

PE.7 - reading  identificar
o vocabulario   :
traballadores e secciós
onde traballan

•

PE.11 - writing identificar
os aspectos
socioprofesionais do
texto

•
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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)

5,0 The staff duties  - As
responsabilidades do
personal do restaurant

explicación das
estructuras gramaticais
:expressing obligation
exemplificación oral e
escrita
escoita de tarefas dos
membros do rest

• apuntamentos
práctica oral e escrita
escoita de tarefas
especificar as tarefas
dos membros do rest :
listening
enumerar as tarefas
utilizando os verbos de
obligación
adecuadamente :
speaking

•  saber  explicar de
forma oral e escrita as
obrigas da plantilla do
restaurant utilizando os
verbos de obligación
adecuadamente

• texto soporte
audiovisual diccionario

• LC.2 - speaking
enumerar as tarefas do
persoal do restaurant

•

PE.3 -  listening
especificar as tarefas de
cada membro da plantilla
do rest

•

PE.11 - writing identificar
os aspectos
socioprofesionais do
texto

•

4,0A staff tree  -
representación
esquemática   do personal
dun rstaurant ca súas
obrigas

presentación de pautas
pa elaborar un
organigrama da plantilla
:staff tree
exemplificacións oral e
escrita

• práctica escrita
lectura comprensiva de
texto cas tarefas
profesionais
presentación de
traballo:staff tree

• presentación do
organigrama da plantilla
ca súas obrigas

• texto soporte
audiovisual diccionario

• PE.5 - reading leer e
comprender un texto cas
tarefas dos membros
que traballan  no rest

•

PE.9 - writing resumir
textos  cas funciós dos
traballadores do rest

•

PE.10 - writing
representar un staff tree
ca responsabilidades de
cada membro

•

13,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 RECEIVING  GUESTS. DEALING WITH REQUESTS 13

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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Receiving guests at the restaurant and hotel 4,011.1 Coñecer  como recibir o cliente no rest con cortesía

 restaurant sections and seating arrangements 4,022.1 traducir  e redactar textos  das partes do rest e agrupaentos de mesas

Dealing with requests 5,033.1 Saber facer peticións corteses e respostar con cortesía

13TOTAL

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 8 CA1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe. PE.1 - listening escoita de conversa
recibindo o cliente

•

S 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.2•

S 8 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.3 - listening escoita de peticiós  dos
clientes

•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.4•

S 10 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.5 - reading lectura comprensiva de texto
relacionado

•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.6•

N 8 CA2.6 Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso
necesario.

PE.7 - reading texto sobre as secciós do
rest

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1 - speaking diálogo recibindo o cliente
no rest

•

N 8  CA3.11 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou
necesario.

LC.2 - speaking diálogo atendendo as
peticiós dos clientes aceptando ou
solicitando a reformulación das preguntas e
rechazando cortesmente

•

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.8 - writing redacción de texto sobre a
distribución do rest

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.4 Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. PE.9 - writing reacción de texto ca
documentación específica

•

N 6 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.10•

N 4 CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do
país.

LC.3 - listening speaking reading writing•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.

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

 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, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.

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)

4,0Receiving guests at the
restaurant and hotel  -
Recibir clientes no
restaurant

exemplificación oral e
escrita das estucturas
gramaticais :polite
requests
exemplificación de
diálogo recibindo no
rest

•

apuntamentos
práctica oral e escrita :
pairwork
simulación de diálogo

•

Expresar con fluidez
como recibir o cliente
no restaurant
cortésmente

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking diálogo
recibindo o cliente no
rest

•

PE.1 - listening escoita
de conversa recibindo o
cliente

•

4,0 restaurant sections and
seating arrangements  - as
seccios do restaurant e
agrupamento de mesas

presentación do
vocabulario específico :
seating arrangements
presentación de textos
pa traducir usando o
diccionario
preguntas de
comprensión do texto

• apuntamentos
traducción e redacción
de textos breves
relacionados caq
dsitribución do rest

•  entender e redactar
textos sinxelos   da
distribución do rest

• texto soporte
audiovisual diccionario

• PE.5 - reading lectura
comprensiva de texto
relacionado

•

PE.7 - reading texto
sobre as secciós do rest

•

PE.8 - writing redacción
de texto sobre a
distribución do rest

•

PE.9 - writing reacción
de texto ca
documentación
específica

•
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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)

5,0Dealing with requests  -
peticiós corteses e
respostas de cortesía

explicación das
estructuras gramaticais
:modal verbs :polite
requets e resposta
(apologizing )
escoita de peticiós dos
clientes e respostas do
camareiro cortésmente
aceptando o solicitando
reformulación do
discurso
exemplificación oral e
escrita

• apuntamentos
práctica oral  :pairwork ,
simulación de diálogo
de peticiós con
argumentación  ou
reformulación das
peticios en caso
necesario

• saber facer peticios
corteses con posibles
respostas  corteses
(disculpa) e
suxerencias  solicitando
reformulación das
peticiós si fora
necesario

• texto soporte
audiovisual diccionario

• LC.2 - speaking diálogo
atendendo as peticiós
dos clientes aceptando
ou solicitando a
reformulación das
preguntas e  rechazando
cortesmente

•

LC.3 - listening speaking
reading writing

•

PE.3 - listening escoita
de peticiós  dos clientes

•

13,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 SERVING APERITIFS COCKTAILS 14

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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

The drinks list 4,011.1 deseñar e explicar unha lista de bebidas

Serving in the bar 3,022.1 Saber ofrecer bebidas no bar e dar o precio

Making a cocktail 4,033.1 Explicar e entender como facer un cocktail

offering a cocktail 3,044.1 Saber ofrecer ,explicar e comparar cocktails

14TOTAL

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 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.1•

N 4 CA1.5 Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe. PE.2 - listening diálogo no bar•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3•

S 8 CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións. PE.4 - listening recoñecer as instrucions
facer un  cocktail

•

S 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.5•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.6 - reading lectura de  recetas de
cocktail

•

S 8 CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. PE.7 - reading  texto  identificar o
vocabulario de  recetas de  cocktail

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1•

S 8 CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. LC.2 - speaking simulación de conversa
servindo  un aperitivoe cocktail

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da competencia propia. LC.3 - speaking describir e  secuenciar a
receta dun cocktail

•

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.8•

S 8 CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión. PE.9 - writing facer e presentar  list de
bebidas

•

N 4 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.10 - writing  facer e presentar lista de
cocktail

•

N 4 CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do
país.

LC.4 - speaking•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Terminoloxía específica do sector.

 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.

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)

4,0The drinks list  - A lista de
bebidas

presentar vocabulario
presentación de lista de
bebidas
typos
organización

• apuntamentos
elaboración de carta de
bebidas

• deseñar  unha lista de
bebidas

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• PE.9 - writing facer e
presentar  list de bebidas

•

3,0Serving in the bar  - As
comandas de bebidas no
bar

escoita de conversa
señalar os elementos
da conversa :polite
request ,adjectives
exemplificacións orais e
escritas

• apuntamentos
comprensión de
información e de
secuenciación de
contidos
simulación oral:paiwork
serving  drinks in the
bar

• saber ofrecer as
bebidas no bar e dar o
precio

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.2 - speaking
simulación de conversa
servindo  un aperitivoe
cocktail

•

LC.4 - speaking•

PE.2 - listening diálogo
no bar

•
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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)

4,0Making a cocktail  - Como
facer un cocktail

explicación dos
imperativos ,nexos e
vocabulario específico
exercios de listening
reading cocktail recipes

• apuntamentos
comprensión de
información noral e
escrita
descripción de recetas
de cocktail enumerando
os pasos

• Comprender e expresar
con fluidez como facer
un  cocktail

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.2 - speaking
simulación de conversa
servindo  un aperitivoe
cocktail

•

LC.3 - speaking describir
e  secuenciar a receta
dun cocktail

•

PE.4 - listening
recoñecer as instrucions
facer un  cocktail

•

PE.6 - reading lectura de
recetas de cocktail

•

PE.7 - reading  texto
identificar o vocabulario
de  recetas de  cocktail

•

PE.10 - writing  facer e
presentar lista de cocktail

•

3,0offering a cocktail  - ofrecer
explicar e comparar
cocktails

exercicio de escoita
comparacións e
suxeerencias
polite requests

• recoñecer como se fai
un cocktail
suxerir e expliacar un
cocnktail :simulación de
conversa

• saber ofrecer e explicar
e comparar cocktails
educadamente

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.2 - speaking
simulación de conversa
servindo  un aperitivoe
cocktail

•

LC.4 - speaking•

PE.2 - listening diálogo
no bar

•

PE.4 - listening
recoñecer as instrucions
facer un  cocktail

•

14,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 TAKING FOOD ORDERS EXPLAINING DISHES 14

4.8.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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

The Menu 5,011.1 coñecer o vocabulario especifico e elaborar cartas de restaurante

Explaining dishes 5,022.1 Explicar os diferentes platos da carta utilizando as estructuras
gramaticais adecuadamente

Taking food orders 4,033.1 Facer un diálogo fluido entre camareiro e cliente ofrecendo e explicando
platos

14TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.1•

S 8 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.2 - listening proba de escoita•

N 4 CA1.5 Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe. PE.3 - listening comprensión da
secuenciación de comandas

•

S 6 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.4•

S 8 CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións. PE.5•

N 4 CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. PE.6 - reading búsqueda de platos  no
diccionario

•

S 6 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.7•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.8•

S 6 CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. LC.1 - reading    comprensión dos platos da
carta

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.2•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 6 CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. LC.3 - speaking  diálogo elexindo e
suxerindo diferentes platos

•

S 6 CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da competencia propia. LC.4 - speaking diálogo entre camareiro e
clienteexplicando e comandando platos

•

S 6 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.9•

S 6 CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión. PE.10 - writing  secunciación de diálogo
comandando e explicando platos

•

S 6 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.11 - writing  presentación de cartas de
restaurante

•

N 4 CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira.

LC.5 - speaking•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Terminoloxía específica do sector.

 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.

 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da empresa.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0The Menu - Os tipos de
Menú  de Restaurant e as
partes de que consta  e  a
descripción dos platos
principais e postres

presentación do
voabulario utilizado nas
cartas do rest
selección de materias
de consulta
exemplifiacións

• apuntamentos
búsqueda de
vocabulario
elaboración de unha
carta de restaurante

• presentación dunha
carta de restaurante

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.1 - reading
comprensión dos platos
da carta

•

PE.6 - reading búsqueda
de platos  no diccionario

•

PE.11 - writing
presentación de cartas
de restaurante

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Explaining dishes  -
Descripcións de platos da
carta de restaurante

explicación da pasiva e
adjetivos usados na
explicación de platos
escoita de descripcións

• práctica oral e escrita
exercicios de escoita
_comprensión de
descripcións
exercicios orais de
explicación de platos

• entender e expresar
con fluidez  unha
conversa co cliente
explicando platos
dunha carta

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.4 - speaking diálogo
entre camareiro e
clienteexplicando e
comandando platos

•

LC.5 - speaking•

PE.2 - listening proba de
escoita

•

4,0Taking food orders  -
Diálogo no restaurant
tomando comandas  e
explicando  platos

explicación das
estructuras gramaticais
neceasrias pa o
diálogo: requets ,
suggestions opinions
exemplificacións orais e
escritas
escoita de conversa

• apuntamentos
práctica oral e escrita
escribir a secuenciación
do diálogo comandando
e explicando platos
simulación de conversa
explicando e  e
suxerindo  platos

• expresar con fluidez
conversa  entre cliente
e camareiro explicando
e suxerindo platos
dunha carta e entender
peticións dos clientes

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.3 - speaking  diálogo
elexindo e suxerindo
diferentes platos

•

LC.4 - speaking diálogo
entre camareiro e
clienteexplicando e
comandando platos

•

PE.3 - listening
comprensión da
secuenciación de
comandas

•

PE.10 - writing
secunciación de diálogo
comandando e
explicando platos

•

14,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 EXPLAINING WINES 14

4.9.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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explaining wines 5,011.1 Coñecer o vocabulario especifico pa explicar as cualidades mais
importanteds dun viño

the wine list 5,022.1 Presentar unha carta sinxela de viños

Offering wines 4,033.1 Ofrecer e explicar os viños da carta

14TOTAL

4.9.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 8 CA1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe. PE.1 - listening proba de escoita
identificación de comandas de viños

•

S 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.2•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3•

S 8 CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións. PE.4•

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

PE.5 - listening proba de escoita dos viños
dos diferentes paise

•

S 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.6•

S 8 CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe. PE.7 - reading  comprensión da idea  global
sobre cualidades dos viños

•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.8 - reading texto sobre descripcións de
viños

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1 - speaking diálogo no rest  ofrecendo
viños

•

N 8  CA3.10 Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de
traballo.

LC.2 - speaking diálogo entre camareiro e
cliente explicando as opcións dos clientes

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.9 - writing redacción dunha carta de
viños

•

N 4 CA4.3 Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. PE.10 - writing  resumos de explicacións de
viños

•

N 4 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.11•

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

LC.3 - writing•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Terminoloxía específica do sector.

 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

4.9.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)

5,0Explaining wines  -
Descripcións de viños

presentación do
vocabulario
escoita de explicación
de viños sen importar
que entendan todos os
seus elementos
presentacion de textos
sobre viños

• comprensión da idea
principal
lectura e resumos de
textos sobre viños

• entender e redactar
textos sobre viños

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.3 - writing•

PE.5 - listening proba de
escoita dos viños dos
diferentes paise

•

PE.7 - reading
comprensión da idea
global sobre cualidades
dos viños

•

PE.8 - reading texto
sobre descripcións de
viños

•

PE.10 - writing  resumos
de explicacións de viños

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0the wine list  - A carta de
viños

presentación do
vocabulario específico
e cartas de viños
exemplificacións orais
escritas

• apuntamentos
elaboración dunha
carta sinxela de viños

• presentación  dunha
carta de viños

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• PE.9 - writing redacción
dunha carta de viños

•

PE.10 - writing  resumos
de explicacións de viños

•

4,0Offering wines  - As
comandas dos viños da
carta

explicacion das
comparacións
escoita de diálogo
ofrecendo  e
comparando viños no
rest

• apuntamentos
práctica oral e escrita
escoita de diálogo:
comprensión de
vocabulario
simulación de conversa
comparando e
suxerindo viños e
explicando as opcións
dos clientes

• expresar con fluidez
conversa  entre cliente
e camareiro explicando
e suxerindo viños
dunha carta e entender
peticións dos clientes

• • LC.1 - speaking diálogo
no rest  ofrecendo viños

•

LC.2 - speaking diálogo
entre camareiro e cliente
explicando as opcións
dos clientes

•

PE.1 - listening proba de
escoita  identificación de
comandas de viños

•

14,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 DESSERTS AND CHEESE 13

4.10.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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

The dessert Menu 4,011.1 Elaborar unha carta de postres ca  súa descripción

Explaining cheeses and desserts 5,022.1 Entender as descripcións de queixos e postres

What is for dessert 4,033.1 ofrecer e recomendar diferentes postres que pida o cliente

13TOTAL

4.10.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 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.1 - listening recoñecer a finalidade da
conversa

•

S 8 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.2 - listening recoñecer os platos
descritos ou mencionados na conversa

•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3•

S 8 CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións. PE.4•

S 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.5•

S 8 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. LC.1•

S 8 CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. PE.6 - reading identificar vocabulario do
texto

•

S 4 CA2.6 Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso
necesario.

PE.7 - reading traducir texto sinxelo sobre
postres e queixos

•

N 6 CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. LC.2 - speaking identificar registros formais
da conversa

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.3 - speaking simulación oral utilizando
correctamente o vocabulario

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.8•

S 8 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.9 - writing presentar unha carta
detallando a súas partes

•

S 6 CA4.6 Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios
recursos lingüísticos.

PE.10 - writing  resumir as descripcións dos
platos mencionados nas cartas

•

N 4 CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira.

LC.4 - speaking•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

 Terminoloxía específica do sector.

 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, argumentacións e instrucións.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.

4.10.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)

4,0The dessert Menu  - A carta
de postres

presentación do
vocabulario específico
repaso da passiva
usada para as
descripcións
adxetivos relacionados
cos postres e de
nacinalidad
exemplificacións orais e
escritas

• apuntamentos
práctica oral e escrita
da gramática
resumo  de
descripcións de
queixos  e postres
elaboración dunha
carta de postres  cas
descripcións utilizando
os seus propios
recursos

• Elaborar  e presentar
unha carta de postres
ca súa descripción

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.4 - speaking•

PE.9 - writing presentar
unha carta detallando a
súas partes

•

PE.10 - writing  resumir
as descripcións dos
platos mencionados nas
cartas

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Explaining cheeses and
desserts  - Descripción  de
queixos e postres

escoita de descripcións
de platos e queixos
práctica oral
lectura  de textos de
queixos e postres
expliación das
estructuras gramaticais

• apuntamentos
comprensión e
recoñecemento dos
postres
práctica oral e escrita
lectura de texto e
tradución de texto

• Entender as
descripcións de postres
e queixos

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• PE.1 - listening
recoñecer a finalidade da
conversa

•

PE.2 - listening
recoñecer os platos
descritos ou
mencionados na
conversa

•

PE.6 - reading identificar
vocabulario do texto

•

PE.7 - reading traducir
texto sinxelo sobre
postres e queixos

•

4,0What is for dessert  -
Diálogo no restaurant
tomando comandas
suxerindo e explicando
postres

escoita de conversa
suxerindo postres
explicación das
estructuras : i can
recommend ,suggest
some any  e adxetivos
recursos formais
exemplificacións orais
escritas

• apuntamentos
práctica oral e escrita
recoñecemento de
platos de postre
identificación de
rexistros formais
pairwork. simulación de
conversa describindo
os platos imprevistos
que quere o cliente

• ofrecer e recomendar
diferentes platos que
pida o cliente

• texto soporte
audiovisual diccionario
web

• LC.2 - speaking
identificar registros
formais da conversa

•

LC.3 - speaking
simulación oral utilizando
correctamente o
vocabulario

•

LC.4 - speaking•

PE.2 - listening
recoñecer os platos
descritos ou
mencionados na
conversa

•

13,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 DEALING WITH COMPLAINTS 13

4.11.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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

What¿s there to complaint about 4,011.1 Entender con claridade as queixas  dos clientes

writing  and reading problems in the restaurant 5,022.1 Leer e  redactar  un texto usando el pasado  narrando un problema

Ill look into it 4,033.1 Disculparse e dar solución ós problemas dos clientes

13TOTAL

4.11.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 8 CA1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe. PE.1 - listening  escoita de queixas•

S 8 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.2 - listening  escoita de diálogo tratando
as queixas dos clientes  cliente

•

S 8 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3•

S 8 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.4 - reading lectura de texto  en pasado
sobre  problemas no rst

•

N 8 CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe. PE.5 - reading lectura de texto en pasado•

S 10 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.6•

S 8 CA3.2 Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. LC.1 - speaking diálogo co cliente
respostando ca formalidade necesaria ás
quiexas dos clientes

•

S 8 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.2•

S 8 CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. LC.3 - speaking diálogo no rest dando
soluciós  con cortesía

•

S 8 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.7•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 6 CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión. PE.8 - writing redacción de texto relatando
problemas no rest

•

S 8 CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. PE.9 - writing  redacción en pasado  dun
mail sinxelo de queixas

•

N 4 CA5.3 Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua
estranxeira.

LC.4 - listening•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

 Terminoloxía específica do sector.

 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, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da empresa.

4.11.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)

4,0What¿s there to complaint
about  - Queixas  no
restaurant

presentación de
vocabulario de queixas
:adjectives
Apoligies
exemplificacios
escoita de conversa no
rest sobre queixas

• apuntamentos
práctica oral e escrita
escoita de conversa no
rest sobre queixas

• Entender con claridade
as queixas dos cliente s

• texto soporte
audiovisual

• LC.4 - listening•

PE.1 - listening  escoita
de queixas

•

PE.2 - listening  escoita
de diálogo tratando as
queixas dos clientes
cliente

•

5,0writing  and reading
problems in the restaurant
- lectura e redacción de
textos sobre queixas
usando S.past

Explicación do s.past
(reg e irregular vebs)
 presentación de texto
en  s.past sobre
problemas no rest

• apuntamentos
práctica escrita
lectura  e redacción de
textos en s. past sobre
queixas dos clientes no
rest

• Leer e redactar un texto
usando el pasado sobre
queixas e problemas no
rest

• texto  diccionario web• PE.4 - reading lectura de
texto  en pasado sobre
problemas no rst

•

PE.5 - reading lectura de
texto en pasado

•

PE.8 - writing redacción
de texto relatando
problemas no rest

•

PE.9 - writing  redacción
en pasado  dun mail
sinxelo de queixas

•

- 35 -



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)

4,0Ill look into it - Diálogo
disculpándose  e dando
solución  ós problemas

disculpas corteses :
apologies
soluciós :future
práctica oral
disculpándose e
solventando problemas

• apuntamentos
práctica oral e escrita
pairwork:simulación de
conversa

•
Disculparse e dar
solución ós problemas
dos clientes

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking diálogo
co cliente respostando
ca formalidade necesaria
ás quiexas dos clientes

•

LC.3 - speaking diálogo
no rest dando  soluciós
con cortesía

•

13,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 PAYING BILLS 13

4.12.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 en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. NO

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

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

The bill 4,011.1 Coñecer o vocabulario específico das facturas

Explaining bills .problems with the bill 5,022.1 Explicar a factura ó cliente

How would you like to pay ? 4,033.1   Preguntar  cortésmente como desexa pagar o cliente  e despedirse

13TOTAL

4.12.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 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.1•

S 10 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.2 - listening escoita dos problemas ca
factura

•

S 10 CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade.

PE.3 - listening escoita de conversa sobre
os modos de pago da factura

•

N 6 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.4 - reading lectura de texto sinxelo co
vocabulario específico

•

S 10 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.5•

S 10 CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. PE.6 - reading  lectura dunha factura•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. LC.1 - speaking diálogo preguntando o
modo de pago

•

N 8  CA3.11 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou
necesario.

LC.2 - speaking explicando a factura•

S 10 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.7 - writing redacciónde texto utilizando o
present continuous

•

S 8 CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión. PE.8 - writing  redacción de cantidades
numéricas

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA5.5 Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua
estranxeira.

LC.3 - speaking diálogo no rest•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea principal e
ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple.
 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

 Terminoloxía específica do sector.

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 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 e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

4.12.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)

4,0The bill - A factura no rest presentación de
vocabulario:
caluculations ,numbers
exemplificaciós

• apuntamentos
lectura comprensiva de
factura
redacción de textos
sinxelos usando o
vocabulario específico

• Coñecer o vocabulario
específico das facturas

• texto  diccionario web• PE.4 - reading lectura de
texto sinxelo co
vocabulario específico

•

PE.6 - reading  lectura
dunha factura

•

PE.7 - writing
redacciónde texto
utilizando o present
continuous

•

PE.8 - writing  redacción
de cantidades numéricas

•

5,0Explaining bills .problems
with the bill - Explicar a
factura .queixas
relacionadas ca factura

escoita de conversa
explicación do
vocabulario :queixas
relacionadas ca factura

• práctica oral :pairwork :
simulación de diálogo
explicando a factura  e
entendendo queixas

• Saber explicar  a
factura ó cliente e
entender os problemas
dos clientes ca factura

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking diálogo
preguntando o modo de
pago

•

LC.2 - speaking
explicando a factura

•

LC.3 - speaking diálogo
no rest

•

PE.2 - listening escoita
dos problemas ca factura

•

4,0How would you like to pay ?
-  formas de pago no rest

vocabulario:métodos de
pago
exemplificaciós
escoita de conversa
simulación de conversa

• apuntamentos
escoita de conversa
simulación de conversa
:pairwork

• preguntar o método de
pago cortésment  e
despedirse

• texto soporte
audiovisual

• LC.1 - speaking diálogo
preguntando o modo de
pago

•

PE.3 - listening escoita
de conversa sobre os
modos de pago da
factura

•
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13,0TOTAL
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UNIDADE 1:TAKING PHONE CALLS

COMPRENSIÓN ORAL:Extraer información específica de conversa  con  saludos e  presentacións ,dando información persoal nun contexto formal

e informal CA1.4

COMPRENSIÓN ESCRITA:Leer comprensivamente textos sinxelos da area profesional ou persoal CA2.2

EXPRESIÓN ORAL:Expresar con fluidez información persoal  presentaciónds formais e informais repostando as diferentes peticións utilizando

fórmulas de cortesía CA3.2-CC3.6

EXPRESIÓN ESCRITA:Redactar textos breves con  información persoal CA4.1

UNIDADE 2: GIVING INFORMATION ABOUT HOTELS AND RESTAURANTS

CO:Extraer información específica  de conversa informando  e pedindo información sobre hoteis e restaurant CA1.3-CA1.4

CE:Leer comprensivamente texto sinxelo sobre información de hoteis and rest CA2.2

EO:Expresar con fluidez diálogo dando información do servicios dun hotel e restaurante CA3.4 CA3.5

EE: Resumir e  redactar un folleto informativo sinxelo dun hotel e restaurante CA4.1 CA4.6

UNIDADE 3: TAKING BOOKINGS

CO: Extraer información específica de conversa describindo as posibilidades dun hotel ou restaurante CA1.1- CA1.4

CE: Identificar vocabulario de menús de diversos restaurantes temáticos CA2.5

E.O:Expresar con fluidez conversa explicando a carta cos diversos menús CA3.5

EE: Escribir con corrección  diferentes menus dunha comida do día CA4.2

UNIDADE 4:GIVING POLITE EXPLANATIONS

CO: Extraer información específica de reserva de mesas por teléfono contestar aceptando ou rexeitando a reserva e disculpándose CA1.4

CE: Interpretar  información de e-mail aceptando ou rexeitando a reserva e disculpándose CA2.4-CA2.7

EO: Expresarse mediante un diálogo rexeitando e xustificando a  non reserva CA3.1-CA3.9

EE: Escribir con corrección un e-mail aceptando ou rexeitando a reserva CA4.4-CA4.5

UNIDADE  5:JOBS AND WORKPLACES

CO:Identificar os traballos, situalos na secciós correspondentes e especificar as tarefas de cada membro da plantilla do rest CA1.1-CA1.4

CE: Leer e comprender un texto cas tarefas dos membros que traballan no rest identificando o vocabulario específico CA2.2-CA2.5

EO:Explica con claridade as tarefas do  persoal que traballa nas diversas secciós do rest e cociña utilizando correctamente os verbos de obligación

CA3.5-CA3.7

EE:Representar un staff tree ca responsabilidades de cada membro CA4.5

UNIDADE 6:RECEIVING DEALING WITH REQUESTS

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 40 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

CO: Extraer información de conversa recibindo o cliente e atendendo a diferentes peticiós  con cortesía CA12-CA1.4

CE: Leer comprensivamente  texto relacionado CA2.2

EO:Expresar  con claridade  diálogo  recibindo o cliente no restaurante CA3.5

EE :Redactar  texto ca documentación específica(diálogo no restaurante )CA4.1-CA4.4

UNIDADE 7: SERVING APERITIFS COCKTAILS

CO:Extraer información de diálogo no bar pedindo bebidas e recoñecer as instrucions de como facer un cocktail CA1.5-CA1.7

CE:Identificar o vocabulario de recetas de cocktail CA2.5

EO:Expresar con claridade  conversa servindo un aperitivo e  secuenciar unha receta dun cocktail CA3.7-CA3.8

EE: Escribir con corrección unha  lista de bebidas e cocktails CA 4.5

UNIDADE 8: TAKING FOOD ORDERS EXPLAINING DISHES

CO:Extraer  información específica das comandas de platos CA1.4

CE Identificar a terminoloxía utilizada nas  carta de restaurant CA2.5

EO: Expresar con claridade diálogo entre camareiro e cliente explicando e comandando platosCA36.CA·.8

EE:Redactar  cartas de restaurant CA4.5

UNIDADE 9: EXPLAINING WINES

CO:Identificar a idea principal   de comandas de viños CC1.2

CE:Comprender  idea global  dun texto sobre cualidades dos viños CA.2.3-CA2.4

EO:Expresar  diálogo no rest ofrecendo viños e explicando as opcións dos clientes CA3.5 CA3.10

EE:Redactar  unha carta de viños CA4.5

UNIDADE 10 :DESSERTS AND CHEESE

CO:Extraer información específica de conversa comandando e explicando  platos  da carta CA1.3-CA1.4

CE:Identificar a terminoloxía  utilizada de texto sinxelo sobre postres CA2.5-CA2.6

EO:Utilizar correctamente o vocabulario específico en diálogocon rexistros  formáis e informáis  ofrecendo e explicando postres CA3.1.CA3.5

EE: Resumir as descripcións dos platos mencionados nas cartas CA4.5-CA4.6

UNIDADE 11:DEALING WITH COMPLAINTS

CO:Recoñecer a idea principal e finsalidade de diálogo tratando as queixas dos clientes cliente CA1.2-CA1.3

CE:Extraer información de texto en pasado sobre problemas no rst CA2.2-CA2.3

EO:Expresar  con claridade diálogo co cliente respostando ca formalidade necesaria ás quiexas dos clientes CA3.2-CA3.9

EE: Redactar en pasado  mail sinxelo de queixas CA4.7

UNIDADE 12:PAYING BILLS

CO:Identificar as ideas princiais de conversa sobre os modos de pago e problemas  da factura CA1.4-CA1.6

CE:Identificar o vocabulario  dunha facturaCA2.5
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EO:Expresar con corrección diálogo preguntando o modo de pago da factura CA3.5 -CA5.5

EE:Redactar  texto  breve sobre temas da especialidade con cantidades numéricas  CA4.1-CA4.2

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

Criterios de Cualificación

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os

criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que poderán ser de diverso tipo test, traduccións,

preguntas breves, casos prácticos, e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Deberán realizar unha proba escrita onde se avaliarán a comprensión oral e escrita e a expresión escrita. Deberán realizar tamén unha proba para

medir a expresión oral. Cada unha das catro dimensións avaliadas (expresión escrita, oral, comprensión escrita e oral) terán un peso dun 20%. A

media aritmética das notas obtidas nos dará a cualificación final neste apartado e suporán un 80..% da cualificación final do módulo

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar procedementos; Traballos individuais e

grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e

destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un10. %  da cualificación do módulo

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualificacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os

compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a boa resolución de tarefas, a presentación axeitada dos distintos materiais

solicitados, a participación e o traballo en equipo dos alumnos/as, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do

módulo. Suporán un 10.%  da cualificación final do módulo.

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

No suposto de que se pase de curso con este módulo pendente ,o alumno será informado das actividades de recuperación ,así como do período

da súa realización ,temporalización e data en que serán avaliados

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.

Os alumnos que non superen o módulo recibirán un Informe Individualizado ,que conterá a información suficiente sobre os resultados de

aprendizaxe non alcanzados,para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos con  Perda do dereito a avaliación continua (PD) terán como referencia os contidos, obxectivos e criterios de avaliación recollidos na

presente programación. Deberán realizar unha proba escrita onde se avaliarán a comprensión oral e escrita e a expresión escrita. Deberán realizar
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tamén unha proba para medir a expresión oral. Cada unha das catro dimensións avaliadas (expresión escrita, oral, comprensión escrita e oral)

terán un peso dun 25%.

Para poder superar o módulo deberán ser capaces de superar os contidos e obxectivos considerados como mínimos esixibles nesta programación.

A este respecto  e para informar ao o alumno o titor enviará un apercebimento ao o alumno ou alumna cando as faltas de asistencia superen un

6% respecto da súa duración total .Nel indicarase que perderá o derieto á avaliación continua se acumulase un 10% de faltas sen xustificar  ,

ampliando dita porcentaxe  a un máximo dun 5% con xustificación ,podendo chegar cos dous conceptos ata o 15% no curso académico Cando as

faltas de asistencia alcance a citada porcentaxe ,comunicarase a perda do derieto á avaliación continua .

Estes alumnos non perden o dereito de asistencia a clase

O alumno que perdese o dereito  a avaliación continua  terán derieto a realizar unha proba extraordinarioa de avaliación,previa a avaliación final do

módulo

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do derito á avaliación continua

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A nivel de seguimento de programacións, empregarase a aplicación informática de elaboración e seguimento de programacións, e se entregará

copia á xefatura de departamento de dinamización de idiomas  para que conste nas actas do mesmo.

Para avaliar a práctica docente realizaránse duas enquisas a valorar polo alumnado, unha ao final do primeiro trimestre (ou a comenzos do

segundo) e outra a finais de curso, antes de marchar a FCT.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para detectar o nivel de inglés profesional do alumno/a

modelo de test de avaliación inicial:

1-can you write a breakfast menu

2-can you write the name of 5 vegetables

3-what do you usually have for lunch?

4-what does the waiter do?

5-what would you like to learn in the English class?

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando
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aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.Estarán baseadas especialmente na realización de exercicios estructurais

para preparar a expresión escrita e a escoita sistemática de documentos orais coas situacións profesionais máis habituais.  O alumnado que se

atope nesta situación deberá facer un esforzo suplementario con traballo autónomo na casa, que será revisado polo profesor de xeito sistemático

unha vez a semana.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, e apoio específico sempre que o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en

réxime ordinario, de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

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

As actividades complementarias extraescolares levaránse a cabo en grupo con tódolos alumnos do curso para practicar o idioma  en  situacións da

vida cotiá .

A continuación relataremos as  actividades que se suxiren para este curso:

1- Visita a establecementos de restauración de Compostela para o cotexo de cartas en lengua inglesa.

2- Visita á praza de abastos de Compostela.

3- Visita ao restaurante Abastos 2.0.

10.Outros apartados

10.1) Speaking in a real situation

Proxecto final de práctica oral duhna situación real de conversación en lingua inglesa no ámbito dun  servicio de restauración que se poida realizar

nun establecemento de restauración nun país anglosaxón.

- 44 -


