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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

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.

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos.

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais.

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade.

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación, e describe as relacións características do país da lingua estranxeira.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto.

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

CA1.5 Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

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

CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios.

CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos.

CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira.

CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada.

CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe.

CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da competencia propia.

CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas.

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

CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión.

CA4.4 Formalizouse documentación específica do campo profesional propio.

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

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

CA5.3 Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.
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Criterios de avaliación do currículo

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

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

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.

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente os seus contidos.

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais.

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade.

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación, e describe as relacións características do país da lingua estranxeira.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto.

CA1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe.

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

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

CA1.5 Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

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.

CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

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

CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios.

CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos.

CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe.

CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira.

CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada.

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

CA2.7 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe.

CA3.2 Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.3 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións.

CA3.4 Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión.

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións.

CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional.

CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da competencia propia.

CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas.

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

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

CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais.

CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión.

CA4.3 Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional.

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

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

CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore.

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

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

Coñecemento e uso dos seguintes elementos formais e léxicos na produción oral e escrita:

-Present Simple do verbo TO BE

-As preposicións de lugar

-Adxectivos calificativos

-Pronomes demostrativos

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Expresión das actividades cotiás

-Oracións subordinadas relativas

-Present Continuous e os seus valores

-Imperativo

-Preposcións de lugar e movemento

-There is / There are

-Contables e incontables

-too / either

-Expresión da hora e dos horarios

- there + TO BE + left

-enough

- O Present Simple

-Expresión da distancia e da frecuencia

- LIKE e TAKE

- Be going to + infinitivo

- As partes do corpo humano

- O tempo meteorolóxico

- Conectores de secuencia

- As datas

- WILL e CAN

- Fórmulas para solicitar permiso

- SHALL

- Let's

- Wh- words

- Expresións telefónicas

- O Past Simple do verbo TO BE

-There was / there were

- O Past Continuous

- Adxectivos acabados en -ing / -ed

- Formas verbais en pasado

- O pasado pasivo

- SAY e TELL

- ASK for

- To ask someone to do something

- O estilo indirecto

- USED TO

- O Present Simple pasivo

- Formas comparativas

- O superlativo

- The same as

- Present Perfect

- yet / already / still / any more

- just

- Past Perfect

- Tempo acabado e tempo inacabado
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- Expresións con WOULD

- Expresións con WOULD LIKE to

- O Condicional

- Expresións con SHOULD

- Expresións con 'otherwise'

- O uso de "You'd better"

- Expresións con MAY e MIGHT

- Expresións con "How about? / What about?"

- Expresións con MUST (obriga e dedución)

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os criterios de cualificación adáptanse ao establecido na Orde de 5 de abril de 2013, artigos 12 e seguintes (Diario Oficial de Galicia de 16 de abril

de 2013). Haberá unha proba teórica e outra práctica, sendo a primeira eliminatoria. As probas puntuaranse de 1 a 10 e a nota mínima para

superalas é de 5. A nota final do módulo é a media artimética de ambas probas se están as dúas superadas. Considerarase aprobado o módulo

cando a nota final resultante da media entre a proba teórica e práctica sexa igual ou superior a 5.

Deste xeito, haberá unha primeira proba teórica de Gramática e de Vocabulario con exercicios de tradución (50%) que será eliminatoria. Os

alumnos que acaden unha nota igual ou superior a 5 farán a segunda proba práctica que consistirá nun exercicio de Comprensión lectora

(Reading) (20%), un exercicio de Produción escrita (Writing) (20%), un exercicio de Comprensión auditiva (Listening) (5%) e un exercicio de

Produción oral (Speaking) (5%).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba será teórica e terá carácter eliminatorio. Consistirá nunha proba de Gramática e de Vocabulario artellada en torno a dous

exercicios básicos. O primeiro exercicio avaliará a capacidade do alumnado para formular preguntas concretas á vista das respostas que se lle

dan. O segundo exercicio será unha proba de tradución na que se trasladarán múltiples oracións simples e complexas do castelán ao inglés,

avaliando conxuntamente a adquisición dos contidos léxicos e sintáctico-gramaticais do curso.

Esta primeira parte eliminatoria será puntuada de 1 a 10 e, de superala cunha nota igual ou superior a 5, suporá o 50% da nota final.

INSTRUMENTOS

Batería de exercicios extraídos do libro de referencia do curso (Vaugham Systems. Editorial McGraw-Hill), que poden ser facilitados pola profesora

a petición do alumnado interesado.

4.b) Segunda parte da proba

A esta segunda parte só poderá acceder o alumnado que teña superada a primeira parte cunha nota igual ou superior a 5. A segunda parte da

proba será puntuada de 1 a 10 e fará media aritmética coa primeira parte cando as dúas están superadas. Constará de varios exercicios

diferenciados que avaliarán a competencia do alumnado nas catro habilidades comunicativas fundamentais da lingua:

1. Exercicio de Comprensión Lectora (Reading). Consistirá nun texto básico en inglés con preguntas referidas ao contido do mesmo que poderán

ser contestadas en galego ou castelán.

Este exercicio suporá o 20% da nota final.

2. Exercicio de Produción Escrita (Writing). Consistirá nun texto básico que terá que ser vertido ao inglés do castelán demostrando ter adquiridos

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

os coñecementos léxicos e sintáctico-gramaticais máis salientables do curso.

Este exercicio suporá o 20% da nota final.

3. Exercicio de Comprensión Auditiva (Listening). Consistirá na escoita dunha grabación en inglés e na resposta a unhas preguntas alusivas á

grabación.

Este exercicio suporá o 5% da nota final.

4. Exercicio de Produción Oral (Speaking). Consistirá na resposta a cinco preguntas básicas alusivas aos contidos léxicos e gramaticais máis

salientables do curso.

Este exercicio suporá o 5% da nota final.

INSTRUMENTOS

Batería de exercicios extraídos do libro de referencia do curso (Vaugham Systems. Editorial McGraw-Hill) que poderán ser facilitados pola

profesora a petición do alumnado interesado.
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