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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O DOG Nº 226 do Mércores, 24 de novembro de 2010, a través do Decreto 191/2010, do 28 de outubro, publica o novo currículo do ciclo formativo

de grao medio correspondente ao título de técnico en xestión administrativa. Dentro da relación de cualificacións e unidades de competencia do

Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título inclúese comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario

independente nas actividades de xestión administrativa en relación coa clientela. En relación co anterior e coa imparable tendencia á globalización

das relacións económicas, o emprego do inglés como lingua de intercambio internacional é imprescindible e, xa que logo, convértese nun factor

máis de exixencia para o persoal profesional da área administrativa, debido á permanente xestión de documentos e de comunicación. A materia de

Inglés, terá una carga lectiva de 160 horas a desenvolver durante o primeiro curso destes estudos.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que o alumnado adquira as competencias que lle permitan comunicarse en inglés no

desenvolvemento das actividades profesionais propias do nivel formativo deste técnico neste sector. Trátase dun módulo eminentemente

procedemental en que se desenvolve a competencia comunicativa en inglés necesaria no contorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel

escrito.

OBXECTIVOS XERAIS

1.- Analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos documentos e das comunicación que se utilizan na empresa, para a súa

tramitación.

2.- Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa e recoñecer a súa estrutura, os seus elementos e as súas

características, para a súa elaboración.

3.- Identificar e seleccionar as expresións en lingua inglesa propias da empresa, para elaborar documentos e comunicacións.

4.- Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas a cada caso e analizando os protocolos de calidade e imaxe

empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias.

5.- Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, recoñecendo outras prácticas,ideas ou crenzas, para resolver problemas e

tomar decisións.

COMPETENCIAS PROFESIONAIS, PERSOAIS E SOCIAIS

A competencia comunicativa en inglés ten que ver tanto coas relacións interpersoais como co manexo da documentación propia do sector.As

competencias profesionais, persoais e sociais deste título ter en conta nesta materia son as que se relacionan a seguir:

1.- Tramitar documentos e comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

2.- Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información obtida.

3.- Clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos segundo as técnicas apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

4.- Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego desenvolvendo unha cultura emprendedora e adaptándose a diferentes postos

de traballo e a novas situacións.

5.- Participar no traballo en equipo respectando a xerarquía definida na organización.

METODOLOXÍA

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo están relacionadas con:

-Uso da lingua inglesa a nivel oral e escrito, en todo o desenvolvemento deste módulo.

-Introdución do vocabulario inglés correspondente á terminoloxía específica do sector.

-Selección e execución de estratexias didácticas que incorporen o uso do idioma inglés en actividades propias do sector profesional.

-Uso das técnicas de comunicación para potenciar o traballo en equipo.

RESULTADOS DA APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

*RA1. COMPRENSIÓN ORAL : Recoñece información profesional e cotiá contida en DISCURSOS ORAIS emitidos en lingua estándar e analiza o
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contido global da mensaxe.

-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.

*RA2. COMPRENSIÓN ESCRITA : Interpreta información profesional contida en TEXTOS ESCRITOS e analiza comprensivamente os seus

contidos.

-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

*RA3. EXPRESIÓN ORAL : Emite MENSAXES ORAIS claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas profesionais.

-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 estableceuse a secuencia dun 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 considerase necesario.

*RA4. EXPRESIÓN ESCRITA : Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade.

-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.

-CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio.

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

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

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

*RA5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións

características do país da lingua estranxeira.
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-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.

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

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

CONTIDOS BÁSICOS

BC1. Análise de mensaxes orais. Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás:

- Mensaxes directas, telefónicas e gravadas.

- Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.Idea principal e ideas secundarias.

- Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións,locucións, expresión da condición e da dúbida,gustos e preferencias, suxestións,

argumentacións, instrucións, etc. Orde de palabras na oración simple.

-Outros recursos lingüísticos: Variedade de acentos na lingua oral.

BC2. Interpretación de mensaxes escritas. Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.

-Soportes telemáticos: fax, correo electrónico,burofax, etc.

-Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.

-Idea principal e ideas secundarias.

-Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións.Orde de palabras na oración simple.

- Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación,condición, causa, finalidade e resultado.Relacións temporais: anterioridade, posterioridade

e simultaneidade.

BC3. Produción de mensaxes orais.

-Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

-Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.

-Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións,locucións, expresión da condición e da dúbida.

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

-Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións). Entoación como recurso de cohesión do

texto oral: uso dos patróns de entoación.

-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.

BC4. Emisión de textos escritos. 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.

-Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.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.

BC5. Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua estranxeira.

-Valoración das normas socioculturais e protocolarias
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nas relacións internacionais.

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

-Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional,co fin de proxectar unha boa imaxe da

empresa.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0156_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 UNDERSTANDING WHAT
THEY SAY

Comprensión oral 40 20 X

2 UNDERSTANDING WHAT IS
WRITTEN

Comprensión escrita 40 20 X

3 BEING UNDERSTOOD WHEN
SPEAKING

Expresión oral 40 20 X

4 BEING UNDERSTOOD WHEN
WRITING

Expresión escrita 40 20 X

5 LOCAL CHARACTERISTICS,
HABITS, CUSTOMS AND
TRADITIONS

Diferenzas culturais 32 20 X

Total: 192

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 UNDERSTANDING WHAT THEY SAY 40

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Comprensión de mensaxes orais procedentes de
fontes diversas

5,011.1 Situar a mensaxe no seu contexto.

        Interpretación das mensaxes: distinción entre datos e
opinións e intencionalidade do falante.

5,022.1 Identificar a idea principal da mensaxe.

                  Interpretación de mensaxes: identificación dos
elementos relevantes nas mensaxes atendendo ós distintos
códigos (verbal, xestual, icónico)

5,033.1 Recoñecer a finalidade da mensaxe directa, telefónica o por outro medio
oral.

Obtención de información legal e socioeconómica
en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e
cotiá.

5,044.1 Extraer información específica en mensaxes relacionadas con aspectos
da vida profesional e cotiá.

                    Escoita diferentes mensaxes e ordea as viñetas
relacionadas cas mensaxes na orde correcta

5,055.1 Establecer a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

                  Identificación da idea principal dun discurso
transmitido por un medio de comunicación emitido en lingua
estándar e articulado con claridade

5,066.1 Identificar as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido,
transmitido por un medio de comunicación emitido en lingua estándar e
articulado con claridade.

                 Realización dunha tarefa escoitando as instrucións. 5,077.1 Recoñecer as intrucións orais e seguir as indicacións.

                Extraccón da información relevante dun discurso. 5,088.1 Tomar conciencia da importancia de comprender globalmente unha
mensaxe, mesmo sen entender todos os seus elementos.

40TOTAL

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 10 CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto. PE.1 - Test de opción múltiple•

S 10 CA1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe. PE.2 - Test de información•

S 15 CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. PE.3 - Test de opción múltiple•

S 15 CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida
profesional e cotiá.

PE.4 - Test de corrección de frases•

S 10 CA1.5 Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe. PE.5 - Test de ordenación da información•

S 15 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.6 - Test de opción múltiple•

S 15 CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións. PE.7 - Test de ordenación de información•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,
mesmo sen entender todos os seus elementos.

PE.8 - Terst de información•

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,

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)

5,0Comprensión
de mensaxes orais
procedentes de fontes
diversas - Contextualizar
mensaxes

O profesor reproduce
varias veces mensaxes
orais realizadas por
falantes de distintas
idades, extracción
social e acentos, que
falan sobre temas de
interese xeral ou
relacionados coa
xestión administrativa.

•

O profesor reproduce
de novo as mensaxes
orais para o súa
correción, facendo
fincapé nas pistas que
levan a establecer o
contexto de cada unha
das mensaxes.

•

O profesor soluciona as
dúbidas do alumnado.

•

O profesor supervisa as
reproducción dos
alumnos, facendo
calquera tipo que
dorrección que fose
preciso

•

O alumno, tras escoitar
a reproducción da
mensaxe oral, a sitúa
no seu contexto
directamente ou
respondendo as
questions feitas polo
profesor.

•

O alumno plantexa as
dúbidas que tivese,
sobre distintos
aspectos (pronuncia,
significado de
expresións ou
vocabulario...) da
menxase oral.

•

Os alumnos, en
parellas ou grupos,
intentan reproducir as
mensaxes orais
escoitadas.

•

Contextualización das
mensaxes orais

• Libro de texto e libretas•

Reproductor de CDs e
CDs

•

PE.1 - Test de opción
múltiple

•
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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)

5,0        Interpretación das
mensaxes: distinción entre
datos e opinións e
intencionalidade do falante.
- Diferenciar entre datos e
opinións

O profesor fai unha
pequena introducción
ás expresións que
denotan opinións e as
diferenza dos datos. A
continuación reproduce
unha promeira vez
mensaxes orais
emitidas por nativos de
distintos extratros
sociais  e acentos
falando de temas
diversos ou
relacionados  coa
xertión administrativa.

•

O profesor reproduce
días veces máis as
mensaxes orais.

•

O profesor procede a
corrección da
actividade, e reproduce
unha vez máis a
mensaxe, destacando
aqueles momentos
claves da mensaxe oral
para poder establecer a
idea principal e a
intencionalidade do
falante.

•

Resolve as dúbidas.•

Supervisa as
reproduccións dos
alumnios, facendo as
aclaracións ou
correccións necesarias.

•

Tras esta primeira
escoita, o alumno trata
de situar as mensaxes
no seu contexto.

•

Agora o alumno intenta
establecer a idea
prioncipal da mensaxe
e a intención do falente

•

O alumnos plantexan
as questións que
estimen oportunas.

•

En parellas ou grupos
reproducen as
mensaxes orais

•

Diferenciar entre datos
e opinións

• Reproductor de CDs e
CDs

•

Conexión a internet e
acceso a distintas
páxinas

•

PE.2 - Test de
información

•

5,0                  Interpretación
de mensaxes: identificación
dos elementos relevantes
nas mensaxes atendendo
ós distintos códigos (verbal,
xestual, icónico) - Identificar
os elementos importantes
nas mensaxes orais

O profesor introduce
vocabulario e
expresións utilizadas en
distintas mensaxes
orais que despois
reproduce.

•

Reproduce as
mensaxes orais de
novo.

•

O profesor corrixe a
actividade.

•

O profesor resolve as
dúbidas.

•

O profesor supervisa a
actividade facendo as
correccións necesarias.

•

Nunha primeira escoita,
o alumnado une as
expresións e
vocabulario coa
mensaxe
correspondente.

•

O alumnado trata de
identificar a finalidade
das distintas mensaxes
reproducidas.

•

O alumno plantexa a
súas dúbidas.

•

Os alumnos, en
parellas ou grupos,
reproducen primeiro as
mesmas menxases e a
continuación mensaxes
semellantes pero con
distinta finalidade.

•

Identificación de
elementos relevantes
para a comprensión de
mensaxes orais

• Libro de texto, libreta•

Reproductor de CDs e
CDs

•

Conexión a Internet e
proxector

•

PE.3 - Test de opción
múltiple

•
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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)

5,0Obtención de
información legal e
socioeconómica en
mensaxes relacionadas con
aspectos da vida
profesional e cotiá. -
Recoñecer información
legal ou socioeconómica

O profesor sondea ao
alumnado sobre os
termos e expresións de
caracter legal e
socioeconómico que
coñece; tamén amplía
esta información co
material necesario
(vocabulario,
expresións, aspectos
gramaticais ...) para
poder realizar a
actividade.

•

O profesor preproduce
as mensaxes orais
deixando o tempo
necesario para que o
alumnado complete as
táboas.

•

O profesor corrixe a
actividade e reproduce
de novo as mensaxes
orais destacando
aqueles momentos nos
que aparece a
información requerida
nas táboas. Reproduce
outra vez as mensaxes
de maneira que os
alumnos as sigan cos
scripts que lles facilita o
profesor

•

O profesor soluciona as
dúbidas.

•

O lumnado fai a súa
aportación e a completa
co material que lle
facilita o profesor.

•

O lumnado intenta
completar as táboas
coa información
requerida. Despois
comparan a
información que cada
un deles completou.

•

Os alumnos escoitan as
mensaxes cos scripts.
Planatexan dúbidas.

•

Identificar a información
legal ou
socioeconómica
relevante nas
mensaxes orais

• Libro de texto e libretas•

Reproductor de CDs e
CDs

•

Conexión a Internet e
proxector

•

Scripts•

PE.4 - Test de corrección
de frases

•

5,0                    Escoita
diferentes mensaxes e
ordea as viñetas
relacionadas cas mensaxes
na orde correcta - Ordear
os elementos das
emnsaxes orais

O profesor presenta o
material (vocabulario,
expresións, puntos
gramaticais..)
necesarios para a
realización da
actividade.

•

O profesor reproduce
as mensaxes orais,
deixando o tempo
suficente aaos alumnos
para que organicen a
inofrmación.

•

O profesor procede á
corrección do exercicio.
Reproduce de novo as
mensaxes orais
recalcando os
momentos nos que se
establece a secuencia
dos elementos das
mensaxes.

•

O profesor soluciona as
dúbidas e supervisa as
reproduccións das
mensaxes por parte do
alumnado

•

O alumno visualiza as
viñetas e le a
información relacionada
con elas.

•

Os alumnos contrastan
entre eles as súas
eleccións.

•

Os alumnos presentan
dúbidas e reproducen
as mesmas mensaxes.

•

Secuenciación das
mensaxes

• Libro de texto e libreta•

Reproductor de CDs e
CDs

•

Conexión a Internet e
proxector

•

PE.5 - Test de
ordenación da
información

•
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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                  Identificación da
idea principal dun discurso
transmitido por un medio de
comunicación emitido en
lingua estándar e articulado
con claridade - Establecer a
idea principal

O profesor reproduce
varias veces conversas
mantidas na radio ou
en programas
televisivos

•

Resproduce una vez
máis as conversas e
corrixe as actividades.
O profesor resalta
aqueles aspectos
gramaticais que foron
aparecendo nas
escoitas, así como o
vocabulario e as
expresión fundamentais
para identificar o tema
principal do que se está
a falar nos discursos.
Finalmente faise unha
última escoita.

•

O alumnado, nunha
primeira escoita,intenta
contextualizar as
mensaxes, e a
continuación intenta
identificar o tema
principal dos discursos.
Os alumnos fan unha
posta en común coa
información recollida,
contrastando as súas
respostas.

• Identificar a idea
principal dun discurso
real emitido nun medio
de comunicación

• ConeXión a Internet e
proxector

• PE.6 - Test de opción
múltiple

•

5,0                 Realización
dunha tarefa escoitando as
instrucións. - Seguir
instrucións

O profesor introduce o
vocabulario, expresións
e puntos gramaticais
necesarios para poder
comprender as
audicións.

•

O profesor reproduce
as mensaxes orais
deixando o tempo
necesario para que os
alumnos tomen nota
das instruccións que
escoitan en cada unha
das situacións.

•

O profesor supervisa a
actividade.

•

Os alumnos expoñen
en común ordes e
instruccións que
poderían dar ou recibir
en diferentes
situacións.

•

En parellas, un dos
alumnos reproduce as
instruccións, namentras
o outro as executa.
Despois cambian os
papeis.

•

Seguir instruccións• Libro de texto e libreta•

Reproductor de CDs e
CDs

•

PE.7 - Test de
ordenación de
información

•

5,0                Extraccón da
información relevante dun
discurso. - Comprender
globalemente as mensaxers
orais

O profesor reproduce
distintas mensaxes
orais emitidas por xente
de distinta procencias
social e que fala sobre
temas moi diversos.

• O lumnado intenta
entender globalmente
as mensaxes sen
preocuparse pola
información que non
entende. A
continuación, os
alumnos poñen en
común aqueles
elementos das
mensaxes orais que
comprenderan.

• Comprensión global
das mensaxes orais

• Reproductor de CDs e
CDs

•

Conexión a Internet e
proxector

•

PE.8 - Terst de
información

•

40,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 UNDERSTANDING WHAT IS WRITTEN 40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Selección dos diferentes tipos de diccionarios e materiais de
consulta

1,011.1 Seleccionar os materiais de consulta e dicionarios

Interpretación da idea principal dun texto escrito sen
necesidade de entender todos os seus elementos

12,022.1 Interpretar o contido global da mensaxe.

 Lectura de diferentes tipos de textos para obter información. 5,033.1 Ler comprensivamente textos sinxelos

 Identificación da área profesional a que pertencen diferentes
textos.

4,044.1 Relacionar o texto co ámbito da área profesional a que se refira.

Interpretación dos termos específicos dunha determinada área
profesional

5,055.1 Identificar a terminoloxía utilizada

Traducción de textos utilizando diccionarios en caso necesario. 8,066.1 Realizar traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en
caso necesario.

Resposta a preguntas sobre textos  recibidos a través de
soportes telemáticos.

5,077.1 Interpretar a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo
electrónico, fax, etc.

40TOTAL

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 5 CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. TO.1 - Observación na aula•

S 25 CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. PE.1 - Test de información•

S 10 CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe. PE.2 - Test de información•

S 10 CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. PE.3 - Test de opción múltiple•

S 10 CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. PE.4 - Test de espazos•

S 30 CA2.6 Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso
necesario.

PE.5 - Test de traducción•

S 10 CA2.7 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo
electrónico, fax, etc.

PE.6 - Test de opción múltiple•

100TOTAL

4.2.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 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.

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

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)

1,0Selección dos diferentes
tipos de diccionarios e
materiais de consulta -
Aprender a seleccionar e
usar materiais para
solventar dúbidas

O profesor recomenda
os diccionarios e
materiais de consulta
máis axertados para
solucionar os posibles
problemas que poidan
aparecer neste nivel.
Explica como utilizalos
e presenta unha
pequena lista de
vocabulario relacionado
coa xestión
administrativa.

• O alumnado expón e
comparte distintos
recursos para
solucionar as dúbidas
de léxico e expresións.

•

O lumnado, facendo
uso do material
recomendado, intenta
solucionar a tarefa
plantexada polo
profesor. Fan unha
posta en común
comparando as súas
solucións.

•

O profesor corrixe a
actividade e solventa
dúbidas.

•

Aprender a utilizar
correctamente
diccionarios e outros
materiaos de consulta.

• Diccionarios en distinto
formato

•

Gramáticas básicas da
língua inglesa

•

Apéndices gramaticais
e léxicos do libro de
texto

•

TO.1 - Observación na
aula

•

12,0Interpretación da idea
principal dun texto escrito
sen necesidade de
entender todos os seus
elementos - Aprender a
extraer a idea xeral dun
texto a partir do que se
comprende.

O profesor fará
oralmente ou por
escrito preguntas para
comprobar a
comprensión da idea
principal do texto por
parte do alumnado e
soluciona as dúbidas
que teñan. Ao mesmo
tempo fará fincapé no
vocabulario, expresións
ou puntos gramaticais
que aparezcan nos
distintos textos.

• Os alumnos proceden a
lectura de textos de
distinta procedencia
relacionados coa vida
diaria ou co mundo da
xestión administrativa e
intentan extraer o tema
principal.

• Comprensión da idea
principal de textos
diversos

• Libro de texto ou libros
do departamento

•

Artigos de revistas ou
xornais

•

PE.1 - Test de
información

•
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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 Lectura de diferentes tipos
de textos para obter
información. - Aprender a
conseguir información
concreta de textos.

O profesor presenta
textos de temas cotiáns
ou profesionais con
preguntas sobre
información concreta
dos textos.

•

O profesor supervisa a
corrección e fai as
aclaracións que
considere oportunas ou
plantexa máis
preguntas de forma
oral.

•

O profesor destaca
aqueles aspectos
(vocabulario,
expresións, puntos
gramaticais,
conectores...) que
aparezcan nos textos e
que considere de
importancia.

•

Os alumnos len
rápidamente os textos e
intentan extreaer a idea
principal. Nunha
segunda lectura
intentan localizar as
respostas ás preguntas
propostas polo
profesor. En parellas
comparan as súas
respostas e as corrixen
alternativamente en voz
alta.

•

Os alumnos, en turnos,
proceden a lectura en
voz alta dos textos

•

Finalmente, os lumnos
fan exercicios que
reforcen os puntos
gramaticais da língua
inglesa que lles
presentan maior
dificultade.

•

Encontrar información
concreta en textos
diversos

• Libro de texto ou otros
libros do departamento

•

Fotocopias•

Artigos de revistas e
xornais

•

PE.2 - Test de
información

•

4,0 Identificación da área
profesional a que pertencen
diferentes textos. -
Aprender a relacionar os
textos co seu sector
profesional

O profesor introduce
vocabulario relacionado
con distintas áreas
profesionais.

•

O profesor destaca os
aspectos gramaticais
ou léxicos que
aparecen nos textos e
que son inportantes
para a comprensión.

•

Corrixe os exercicios•

Os alumnos len textos
en distintos soportes e
intentar conectalos
coas distintas áreas
profesionales ás que se
refiren.

•

Os alumnos reforzan o
aprendido facendo
exercicios de cubrir
ocos co novo léxico ou
exercicios de
definicións

•

Coñecer distintos
ámbitos da área
profesional

• Libro de texto e outros
libros do departamento

• PE.3 - Test de opción
múltiple

•

5,0Interpretación dos termos
específicos dunha
determinada área
profesional - Aprender a
utilizar correctamente os
termos profesionais.

O profesor supervisa a
actividade e corrixe os
textos, facendo fincapé
no uso correcto dos
termos.

• Inicialmente os
alumnnos len textos
onde aparecen unha
serie de palabras
suliñadas relacionadas
co ámbito da xestión
administrativa. A
continuación, intentan
completar, cos seus
coñecementos ou con
axuda de diccionarios,
outros textos nos que
falta algunhas das
palabras ou expresións
suliñadas. Comparan
os seus resultados e en
caso de que aparezan
distintas opcións
intentan atopar a máis
axeitada. Len en voz
alta os resultados.

•

Os alumnos escriben
frases ou pequenos
textos nos que teñen
que utilizar o novo
vocabulario.

•

Utilizar correctamente
vocabulario e
expresións específicos

• Libro de texto e outros
libros do departamento

•

Diccionarios•

Fotocopias•

PE.4 - Test de espazos•
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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)

8,0Traducción de textos
utilizando diccionarios en
caso necesario. - Aprender
a facer traducións

O profesor entrega
textos sinxelos sobre
temas cotidiáns ou
profesionais para
realizar traduccións
directas ou inversas.

•

O profesor corrixe as
traduccións e soluciona
ás dúbidas, aclarando
aqueles termos e
cuestións gramaticais
que presenten unha
maior dificultade

•

Os alumnos,
individualmente ou en
parellas,fan as
traduccións, utilizando
diccionarios ou outro
material de apoio.

• Traduccións directas e
inversas

• Fotocopias•

Diccionarios•

Libro de texto•

Gramáticas•

PE.5 - Test de traducción•

5,0Resposta a preguntas
sobre textos  recibidos a
través de soportes
telemáticos. - Aprender a
responder aos textos
recibidos.

O profesor comproba
que os textos se
entenden globalmente
e que se identifica a
información
demandada nestes
documentos

•

O profesor supervisa a
actividade e aclara
cúbidas

•

O profesor supervisa e
corrixe.

•

Os alumnos, nunha
primeira lectura,
establecen a idea xeral
dos textos. A
continuación, identifican
a información que se
demanda nos distintos
faxes, e-mails...
facendo unha lista dos
datos que debe conter
a súas respostas a
estes documentos.

•

Os alumnos respostan
os textos coa
información requerida.

•

Os alumnos, por turnos,
len en voz alta as
respostas coa
información solicitada

•

Responder  a
información solicitada
en distintos textos

• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

Diccionarios•

PE.6 - Test de opción
múltiple

•

40,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 BEING UNDERSTOOD WHEN SPEAKING 40

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Selección do vocabulario que empregarán no seu discurso. 3,011.1 Identificar os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe

Representación de pequenos diálogos entre varios 6,022.1 Comunicarse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.

 Presentacións. 3,033.1 Utilizar normas de protocolo en presentacións

 Realización de breves exposicións 4,044.1 Describir feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión

 Realización de exposicións utilizando a terminoloxía específica
do sector administrativo e financeiro

6,055.1 Utilizar correctamente a terminoloxía da profesión

Intercambio de  información persoal 3,066.1 Expresar sentimentos, ideas ou opinións

 Exposición das diferentes actividades da tarefa profesional. 3,077.1 Enumerar as actividades da tarefa profesional.

Descrición dun proceso de traballo da competencia propia. 4,088.1 Describir e establecer a secuencia dun proceso de traballo da
competencia propia.

Xustificación da aceptación ou rexeitamento de propostas
realizadas.

3,099.1 Xustificar a aceptación ou rexeitamento de propostas realizadas

Exposición dos motivos de determinadas eleccións 3,01010.1 Argumentar a elección dunha determinada opción ou dun procedemento
de traballo.

Emprego de fórmulas adecuadas para solicitar a reformulación
do discurso .

2,01111.1 Solicitar a reformulación do discurso ou de parte del  cando se
considerara necesario.

40TOTAL

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 5 CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. OU.1 - Observación directa na clase•

S 15 CA3.2 Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. OU.2 - Proba oral•

S 10 CA3.3 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. OU.3 - Proba oral•

S 10 CA3.4 Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. OU.4 - Proba oral•

S 10 CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. OU.5 - Proba oral•

S 10 CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. OU.6 - Proba oral•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. OU.7 - Proba oral•

S 10 CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da competencia propia. OU.8 - Proba oral•

S 5 CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. OU.9 - Proba oral•

S 5  CA3.10 Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de
traballo.

OU.10 - Proba oral•

S 10  CA3.11 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou
necesario.

OU.11 - proba oral•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

 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.

 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.

 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.

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)

3,0Selección do vocabulario
que empregarán no seu
discurso. - Coñecer e
ampliar o noso vocabulario

O profesor fai unha
introducción aos
sonidos vocálicos e
consonánticos da
língua unglesa e
introduce algúns
patróns de entoación.

•

O profesor destaca a
relación existente entre
as distintas situacións e
os diferentes rexistros ,
analizando o
vocabulario e as
expresións que se
utilizan.

•

O profesor supervisa a
actividade.

•

Os alumnos len en voz
alta fragmentos de
conversas emitidas por
falantes en distintas
situacións que
comportan distintos
rexistros e intentan
contextualizalas.

•

O alumnado intenta
reproducir contextos
similares, utilizando
adecuadamente o
vocabulario e
expresións axeitadas
para cada rexistro, así
como os patróns de
entoación.

•

Identificar rexistros de
mensaxes orais

• Libro de texto e libreta•

Fotocopias•

OU.1 - Observación
directa na clase

•
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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)

6,0Representación de
pequenos diálogos entre
varios - Crear diálogos
sobre distintos temas

O profesor introduce
vocabulario e
expresións de uso
común para manter
conversas. A
continuación, presenta
distintas situacións nas
que os falantes van
seguindo unhas
instruccións para crear
uns diálogos

•

O profesor supervisa a
acrividade, facendo as
correccións necesarias

•

Os alumnos, en
parellas ou grupos
reducidos, len as
instruccións e intentan
crear as conversas.
Proceden a súa
representación diantes
dos compañeiros.

•

Os alumnos repiten a
actividade, pero esta
vez cambiando os
papeis

•

Pequenos diálogos• Libro de texto e libreta•

Fotocopias•

OU.2 - Proba oral•

3,0 Presentacións. -
Ptresentacións

O profesor engade
expresións ou normas
que se utilizan nas
presentacións,
atendendo aos distintos
rexistros. Entrega
fotocopias para que os
alumnos preparen
distintas presentacións
adoptando distintos
papeis.

•

O profesor supervisa a
actividade e fai
aclaracións ou
correccións se fose
necesario.

•

Os alumnos aportan os
seus coñecementos
sobre como se fan as
presentacións na língua
inglesa

•

Os alumnos, en
parellas ou en grupos
reducidos, preparan as
presentacións. A
continuación,
representan diante dos
seus compañeiros as
presentacións,
coidando a
pronunciación, a
entonación, os xestos e
a adecuación ao
rexistro.

•

Os alumnos repiten as
presentacións
cambiando os papeis

•

Presentacións en
distintas situacións

• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

OU.3 - Proba oral•

4,0 Realización de breves
exposicións - Describir
oralmente distintas
situacións

O profesor supervisa a
lectura e fai as
correccións necesarias.
Tamén destaca o
vocabulario utilizado e
fai aclaracións sobre os
puntos gramaticais
máis axeitados para
realizar a exposición.

•

O profesor supervisa a
exposición

•

Os alumnos,
individualmente,
preparan distintas
exposicións describindo
situacións ou feitos
relacionados coa
profesión. Len en voz
alta a súa exposición.

•

O alumno, despois de
revisar o seu texto e
utilizando un esquema,
fai a exposición oral
coidando a pronuncia e
a entonación

•

Descripción de
situacións da profesión

• Libro de texto e libretas• OU.4 - Proba oral•
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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)

6,0 Realización de exposicións
utilizando a terminoloxía
específica do sector
administrativo e financeiro -
Describir oralmente
distintas situacións
relacionadas coa
administración e as
finanzas

O profesor fai unha
exposición sobre varios
puntos relacionados
coa xestión
administrativa, pero
utilizando
incorrrectamente un
número concreto de
termos

•

Agora o profesor
supervisa as
exposicións dos
alumnos

•

Os alumnos, en
parellas, revisan e
amplían con axuda dun
diccionario o
vocabulario relacionado
co sector administrativo
e financiero,
centrándose nunhas
situacións dadas.

•

O alumnado ten que
atopar os erros
cometidos polo profesor
e correxilo cando este
volve a facer a súa
exposición. Finalmante,
e seguindo un guión, os
alumnos intentan
reproducir as
exposicións que fixera
o profesor.

•

Exposicións sobre
temas relacionados con
aspectos da xestión
administrativa

• Libro de texto e libretas•

Diccionarios•

Fotocopias•

OU.5 - Proba oral•

3,0Intercambio de  información
persoal - Coñecer os
sentimentos e opinións dos
demáis

O profesor introduce
expresións utilizadas
para expresar
sentimentos, ideas,
acordo, desacordo..., e
plantexa distintos
temas relacionados coa
vida diaria ou laboral.

•

Supervisa a actividade,
facendo funcións de
moderador. Fai as
correccións necesarias.

•

Os alumnos
individualmente, anotan
as súas opinións sobre
os temas plantexados.
A continuación,
expoñen diante da
clase a súa posición
ante o tema, explicando
as súas razóns.
Establecese un
pequeno debate entre
os alumnos.
Finalmente, intentan
chegar a un acordo ou
fan un pequeno resume
das distintas posicións
adoptadas polos
compañeiros.

• Expresión de
sentimentos ou ideas

• Libro de texto. libretas• OU.6 - Proba oral•

3,0 Exposición das diferentes
actividades da tarefa
profesional. - Designar
actividades relacionadas
coa xestión administrativa

O profesor distribúe aos
alumnos unha serie de
fotografías relacionadas
con distintas tarerfas da
xestión administrativa.

•

Supervisa a actividade.•

Os alumnos presentan
nunha tormenta de
ideas vocabulario xa
coñecido referente a
distintas tarefas
profesionais
relacionadas coa
xestión administrativa.

•

Os alumnos, axudados
dun guión fan unha
enumeración das
tarefas que aparecen
nas fotografías e
buscan nos diccionarios
vocabulario relacionado
coas mesmas.

•

Identificar actividades
da tarefa profesional

• Fotografías•

Libro de texto, libretas•

Diccionarios•

OU.7 - Proba oral•
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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)

4,0Descrición dun proceso de
traballo da competencia
propia. - Obter e dar
información sobre procesos

O profesor fai un
repaso do vocabulario
relacionado coas
tarefas profesionais,
das expresións
utilizadas para expresar
secuenciación e
petición de aclaración
e, de algúns dos puntos
gramaticais necesarios
para describir procesos
(voz pasiva...)

•

O profesor supervisa e
corrixe.

•

Os alumnos, en
parellas, elixen un
sobre pechado no que
aparecen fotografías
das distintas etapas
dun proceso de
traballo. Elaboran un
pequeno diálogo donde
un deles pide
información sobre un
proceso de traballo
relacionado coa xestión
administrativa e o outro
dá a información
solicitada.

•

Os alumnos alumnos
sepresentan diante dos
compañeiros os
minidiálogos e
intercambian os roles.

•

Describir as etapas dun
proceso.

• Libros de testo e
libretas

•

Fotografías•

OU.8 - Proba oral•

3,0Xustificación da aceptación
ou rexeitamento de
propostas realizadas. -
Explicar as razóns polas
que se acepta ou non unha
proposta

O profesor escribe na
pizarra distintas
situacións relacionadas
con accións cotidiáns
ou coa vida profesional.

•

O profesor supervisa e
corrixe

•

Os alumnos,
individualmente,
primeiro anotan e
despois expresan as
súas propostas ou
suxerencias a esas
situacións, explicando a
razón das mesmas.

• Razoar a aceptación ou
rexeitamento de
propostas

• Libro de texto e libretas• OU.9 - Proba oral•

3,0Exposición dos motivos de
determinadas eleccións -
Expoñer os motivos das
nosas eleccións

O profesor plantexa
situacións relacionadas
coa vida diaria ou
profesional e dá
posibles solucións ás
mesmas.

•

Supervisar e correxir•

Os alumnos, en
parellas, intentan
establecer os pros e os
contras das distintas
solucións e adoptan
unha posición. A
continuación, expoñen
a súa elección ante os
compañeiros e
argumentanos seus
motivos

• Razonar as eleccións• Libro de texto e libretas• OU.10 - Proba oral•

2,0Emprego de fórmulas
adecuadas para solicitar a
reformulación do discurso .
- Como obter máis
información

O profesor distribúe
entre alumnos
fotocopias con textos
onde falta información
ou con información
incorrecta. Tamén lles
dá, a parte a
información completa
ou correcta.

•

Supervisar e correxir•

Os alumnos,
individualmente e de un
en un, van lendo os
textos, mentras os
compañeiros fan
preguntas para intentar
entender o texto ou
atopar a información
que falta. Se as
preguntas son
axeitadas van
descubrindo a
información correcta ou
a información que
faltaba

• Entender un discurso• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

OU.11 - proba oral•

40,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 BEING UNDERSTOOD WHEN WRITING 40

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Redacción de e-mails ou mensaxes de móvil 8,011.1 Redactar textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais.

Redacción dun borrador ou guión antes de facer a tarefa
escrita.

5,022.1 Organizar a información coherentemente e con cohesión

Resume de textos relacionados co propio contorno profesional. 7,033.1 Realizar  resumos de textos relacionados co propio contorno profesional

Formaliza a información necesaria en diferentes tipos de
documentos.

5,044.1 Formalizar documentación específica do campo profesional propio.

 Formaliza diferentes tipos de documentos utilizando o
vocabulario específico.

5,055.1 Aplicar as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na
formalización de documentos.

Resume as ideas principais, utilizando os seus propios
recursos lingüísticos

5,066.1 Resumir as ideas principais de información dadas, utilizando os seus
propios recursos lingüísticos.

Utiliza as fórmulas de cortesía propias do documento que se
elabore.

5,077.1 Utilizar as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore.

40TOTAL

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 20 CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais. PE.1 - Redacción de textos•

S 10 CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión. PE.2 - Proba de ordenación da información•

S 20 CA4.3 Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. PE.3 - Realización dun resume dun texto
dado

•

S 10 CA4.4 Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. PE.4 - Proba de opción múltiple•

S 10 CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de
documentos.

PE.5 - Proba de cubrir ocos•

S 20 CA4.6 Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios
recursos lingüísticos.

PE.6 - Proba de opción míltiple•

S 10 CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore. PE.7 - Proba de corrección de erros•

100TOTAL

4.4.e) Contidos
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Contidos

 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.

 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.

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)

8,0Redacción de e-mails ou
mensaxes de móvil -
Redactar textos sobre
temas cotidiáns ou
profesionais en distintos
formatos

O profesor presenta
varios temas
relacionados con
aspectos cotidiáns e
profesionais e varios
textos relacionados con
eses temas

•

O profesor propón
outros temas parecidos.

•

Supervisa a actividade
e aclara dúbidas.

•

Os alumnos, despois
dunha primeira lectura,
teñen que unir os
temas cos textos e
suliñar aqueles
aspectos distintivos dos
textos atendendo ao
tipo de formato e a
como se organizan as
ideas nos textos.

•

Os alumnos redactan
outros textos sobre os
novos temas, seguindo
os modelos iniciais. Os
alumnos len os textos
en voz alta

•

Textos redactados• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

PE.1 - Redacción de
textos

•

5,0Redacción dun borrador ou
guión antes de facer a
tarefa escrita. - Elaborar
esquemas para organizar
información

O profesor destaca a
importancia dunha boa
organización da
información nos textos
e destaca os
conectores que se
poden utilizar para tal
fin. Reparte fotocopias
con puntos a tratar en
varios textos; estes
puntos están
desordenados

•

Porpón novos temas•

O profesor supervisa e
soluciona dúbidas

•

Os alumnos despois de
ler a información,
organizan por orden de
importancia os puntos,
facendo un guión.

•

Os alumnos redactan
borradores contendo os
puntos que consideran
deben ser tratados
sobre os temas
propostos.

•

Guións• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

PE.2 - Proba de
ordenación da
información

•

7,0Resume de textos
relacionados co propio
contorno profesional. -
Identificar os resumos máis
axeitados e resumir textos

O profesor supervisa e
corrixe a actividade.
Reparte textos
relacionados coa
xestión administrativa.

•

O profesor supervisa e
asesora.

•

Os alumnos len dous
resumos de cada un
dos textos propostos.
En parellas deciden
que resumo é mellor e
dan razóns.

•

Os alumnos len os
textos e suliñan as
ideas que consideran
máis importantes para
facer a contimuación un
resumo dos textos. Os
alumnos len os
resumos en alto,
seguindo o guión que
previamente escriben
na pizarra

•

Resumos• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

PE.3 - Realización dun
resume dun texto dado

•
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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)

5,0Formaliza a información
necesaria en diferentes
tipos de documentos. -
Clasificar, ordenar e
redactar documentos
diversos

O profesor reparte
outros documentos que
son anteriores ou
posteriores aos
clasificados polos
alumnos.

•

O profesor distribúe
información para
redactar, de forma
guiada, novos
documentos
semellantes aos lídos
con anterioridade.

•

Os alumnos len varios
documentos e os
clasifican en distintos
grupos (cartas
formales, cartas
informales,
reclamacións,
peticións...). En
parellas, identifican
aqueles rasgos
característicos de cada
un deste documentos.

•

Os alumnos, en
parellas relacionan e
ordenan os
documentos.

•

Os alumnos redactan
os novos documentos e
unha vez rematados
proceden a súa lectura
en voz alta diante dos
compañeiros

•

O profesor supervisa e
corrixe

•

Redacción de
documentos de diverso
tipo relacionados coa
xestión administrativa

• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

PE.4 - Proba de opción
múltiple

•

5,0 Formaliza diferentes tipos
de documentos utilizando o
vocabulario específico. -
Utilizar expresións e
vocabulario axeitado nos
textos

O profesor anima aos
alumnos a expoñer en
común aquelas
expresión
características
utilizadas na redacción
de distintos tipos de
documentos

•

Presenta aos alumnos
distintos documentos
nos que faltan
expresións ou
vocabulario.

•

O profesor supervosa e
corrixe.

•

Os alumnos ordenan as
expresións
relacionándoas co tipo
de documento no que
poden aparecer.

•

Os alumnos,
individualmente,
proceden a cubrir os
ocos. Despois, en
parellas, comparan as
respostas.

•

Uso correcto de
expresións e
vocabulario en textos
de distinto tipo

• Libro de texto e libretas•

Pizarra•

Fotocopias•

PE.5 - Proba de cubrir
ocos

•

5,0Resume as ideas principais,
utilizando os seus propios
recursos lingüísticos -
Elaborar guións de textos e
resumilos

O profesor le en voz
alta ou reproduce un
texto oral.

•

O profesor supervisa e
corrixe

•

Os alumnos anotan as
ideas máis importantes
nun guión e a
continuación fan un
resumo escrito do texto.

•  Guións e resumos• Libro de texto e libretas•

Reproductor de CDs e
CDs

•

PE.6 - Proba de opción
míltiple

•

5,0Utiliza as fórmulas de
cortesía propias do
documento que se elabore.
- Correxir o vocabulario e
as expresións de distintos
textos

O profesor supervisa e
corrixe

• Os alumnos, en
parellas, traballan sobre
textos de distinto tipo,
nos que se aparecen
expresións de cortesía
e vocabulario utilizado
incorrectamente;
identifican os erros e os
corrixen. Len en voz
alta o resultado.

• Uso correcto das
fórmulas de cortesía en
documentos
relacionados coa
xestión admimostrativa

• Libros de texto e
libretas

•

Fotocopias•

PE.7 - Proba de
corrección de erros

•

40,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 LOCAL CHARACTERISTICS, HABITS, CUSTOMS AND TRADITIONS 32

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Lectura de artigos ou escoitar discursos sobre os costumes
dos países de fala inglesa.

4,011.1 Definir os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se
fale a lingua estranxeira

Formalización  cuestionarios sobre normas de protocolo e
relación social.

6,022.1 Describir  e aplicar  as normas e protocolos de relación social propios do
país.

Identificación d as crenzas e os valores propios da comunidade
onde se fale a lingua estranxeira

6,033.1 Identificar as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a
lingua estranxeira

Identificación dos aspectos socioprofesionais propios do
sector, en calquera tipo de texto

8,044.1 Identificar os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera
tipo de texto

Aplicación  das normas de relación social e os protocolos
propios do país da lingua estranxeira

8,055.1 Aplicar  as normas de relación social e os protocolos propios do país da
lingua estranxeira

32TOTAL

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

TO.1 - Traballo na aula•

S 15 CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do
país.

TO.2 - Traballo na aula•

S 15 CA5.3 Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua
estranxeira.

TO.3 - Traballo na aula•

S 15 CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de
texto.

TO.4 - Traballo na aula•

S 40 CA5.5 Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua
estranxeira.

PE.1 - Exercicios de opción múltiple•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da empresa.
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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)

4,0Lectura de artigos ou
escoitar discursos sobre os
costumes dos países de
fala inglesa. - Realización
de guións ou resumos dos
costumes máis salientables
dos países de fala inglesa,
a partir de textos ou
páxinas web

O profesor distribúe
textos ou páxinas web
onde os alumnos poden
obter información sobre
os costumes dos paises
de fala inglesa.

•

O profesor supervisa e
asesora.

•

Os alumnos, en
parellas ou grupos
reducidos, len os textos
ou visitan as páxinas;
fan guións ou resumos
onde señalan os
costumes más
característicos. A
continuación expoñen o
seu traballo diante dos
compañeiros

• Guións ou resumos cos
costumes dos países
de fala inglesa

• Libros de texto e
libretas

•

Fotocopias•

Ordenadores•

TO.1 - Traballo na aula•

6,0Formalización
cuestionarios sobre normas
de protocolo e relación
social. - Representación de
situacións respetando as
normas e protocolos sociais
caraterísticos do país

O profesor distribúe
fotocopias onde se
reflexan distintas
situacións nas que
xente de distintos
paises entablan
relacións

•

O profesor supervisa e
asesora

•

Os alumnos estudan as
situacións, as normas
protocolarias e as
expresións utilizadas. A
continuación en
parellas ou en grupos
reducidos, intentan
reproducir as situacións
diante dos
compañeiros; repiten a
actividade cambiando
os roles.

• Representacións de
situacións

• Libros de textos e
libretas

•

Fotocopias•

TO.2 - Traballo na aula•

6,0Identificación d as crenzas
e os valores propios da
comunidade onde se fale a
lingua estranxeira -
Elaboración dun
cuestionario sobre as
crenzas e os valores
característicos das
comunidades onde se fala
Inglés, a partir da
visualización de películas
ou documentais

O profesor proxecta
unha película ou
documental relacionada
con momentos
históricos que
contribuíron a difusión
das crenzas ou valores
caracteristicos dos
países de fala inglesa

•

O profesor supervisa e
asesora

•

Os alumnos, divididos
en grupos, e seguindo
o argumento da
proxección anotarán
datos sobre os que
despois redactarán un
cuestionario que o
grupo contrario terá que
resolver

• Cuestionario cultural• Proxector e conexión a
Internet

•

CDs•

TO.3 - Traballo na aula•

8,0Identificación dos aspectos
socioprofesionais propios
do sector, en calquera tipo
de texto - Clasificación e
corección de distintos tipos
de textos do ámbiro da
xestión administrativa

O profesor presenta
aos alumnos distintos
tipos de textos
relacionados coa
xestión administrativa.
Nalgúns destes textos
hai erros.

•

O profesor supervisa e
corrixe

•

Os alumnos,
individualmente,
separan os textos
correctos dos que non
o son. A continuación,
en parellas proceden á
corrección dos textos
con erros. Len os textos
correxidos en voz alta
aos compañeiros.

• Textos diversos do
ámbito da xestiuón
administrativa

• Libro de texto e libretas•

Fotocopias•

TO.4 - Traballo na aula•

8,0Aplicación  das normas de
relación social e os
protocolos propios do país
da lingua estranxeira -
Elaboración e
representación de
situacións, seguindo as
normas de relación social e
os protocolos dos países de
fala inglesa

O profesor plantexa
distintas situacións
entregando guións aos
alumnos con
instrucións para
solventar esas
situacións

•

O profesor supervisa e
corrixe

•

Os alumnos, en
parellas ou grupos
reducidos, len as
instrucións e deciden
como resolvelas. A
continuación,
representan os seus
papeis diante do resto
da clase. Repiten a
actividade cambiando
os papeis

• Representacións
guiadas

• Fotocopias• PE.1 - Exercicios de
opción múltiple

•

32,0TOTAL

- 25 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MÍNIMOS ESIXIBLES:

BC1. Análise de mensaxes orais. Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás:

- Mensaxes directas, telefónicas e gravadas.

- Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.Idea principal e ideas secundarias.

- Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións,locucións, expresión da condición e da dúbida,gustos e preferencias, suxestións,

argumentacións, instrucións, etc. Orde de palabras na oración simple,uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.

-Outros recursos lingüísticos: Variedade de acentos na lingua oral.

BC2. Interpretación de mensaxes escritas. Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns.

-Soportes telemáticos: fax, correo electrónico,burofax, etc.

-Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.

-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.Relacións temporais: anterioridade, posterioridade

e simultaneidade.

BC3. Produción de mensaxes orais.

-Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

-Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro.

-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.

-Fonemas: sons e fonemas vocálicos (e as súas combinacións) e consonánticos (e as súas agrupacións). Entoación como recurso de cohesión do

texto oral: uso dos patróns de entoación.

-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.

BC4. Emisión de textos escritos. 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.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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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conclusión, e/ou resumo do discurso.

-Uso dos signos de puntuación máis habituais.

BC5. Identificación e interpretación dos elementos culturais máis significativos dos países da lingua estranxeira.

-Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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

-Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiran un comportamento socioprofesional,co fin de proxectar unha boa imaxe da

empresa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tendo en conta a procedencia do alumnado que cursará estes estudios profesionais (non necesariamente titulados da ESO polo sistema ordinario,

senón quizás mediante PDC, PCPI, Probas de acceso ou ESA) non se fará fincapé unicamente en saberes conceptuais. Polo tanto, estes serán os

instrumentos de avaliación empregados e a súa importancia relativa á hora de elaborar unha cualificación:

- PROBAS OBXECTIVAS, que incluirán parte escrita (GRAMMAR, READING & WRITING) e parte oral (LISTENING, SPEAKING) cunha

ponderación de 80% - 20%

- ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE ESTUDO e ENTREGA DE TRABALLOS DE AULA  o que tradicionalmente chamamos caderno de traballo

persoal terá que ir sendo elaborado ao longo do proceso educativo conforme a un guión que aportará o docente: incluirase todo tipo de material.

Tamén se marcarán traballos obrigatorios (tanto escritos coma presentacións orais individuais ou por parellas). Isto terá unha cualificación.

Para o cálculo dunha cualificación teranse en conta as seguintes porcentaxes:

- PROBAS OBXECTIVAS 90%

- ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE ESTUDO e ENTREGA DE TRABALLOS DE AULA 10%

Seguindo o concepto de avaliación continua e para o cálculo da cualificación das avaliacións 2ª e 3ª teranse en conta as seguintes porcentaxes:

- CÁLCULO 2ª AVALIACIÓN:[cualificación da 1ª avaliación x 0,35%] + [cualificación da 2ª avaliación x 0,65]

- CÁLCULO 3ª AVALIACIÓN e CUALIFICACION FINAL: [cualificación da 2ª avaliación x 0,30%] + [cualificación da 3ª avaliación x 0,70]

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

SUPOSTO A: ALUMNADO QUE AO LONGO DO CURSO NON SUPERE ALGUNHA DAS AVALIACIÓNS CELEBRADAS.

O alumnado que, ao rematar as actividades lectivas do módulo se prevea que obterá cualificacións inferiores a 5 deberá realizar a correspondente

proba de recuperación, de formato idéntico ao empregado na avaliación ordinaria, que se valorará de 0 a 10 puntos, pero representará o 70% da

cualificación, o 30% restante obterase da corrección dun traballo de recuperación específico que deberá ser entregado antes da realización da

proba de recuperación. Este traballo será formulado no instante no que o alumnado coñeza a súa cualificación na avaliación ordinaria. A estrutura

deste traballo non variará moito da empregada para a avaliación ordinaria (ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE ESTUDO e ENTREGA DE

TRABALLOS DE AULA).

SUPOSTO B: ALUMNADO QUE PROMOCIONE AO 2º CURSO DO CF CO MÓDULO PENDENTE DE SUPERACIÓN.

Seguirase o indicado no epígrafe anterior coa diferenza de que as porcentaxes establecidas variarán:

- Proba de recuperación 80%

- Traballo de recuperación específico 20%.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ao finalizar o período lectivo para este módulo farase una proba obxectiva de toda a materia para aqueles alumnos que por falta de asistencia

perderon o dereito a avaliación continua. Cualificarase de 0 a 10 puntos. Para superar a avaliación deberá obter una puntuación igual ou superior a

5.

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

Farase un seguimento mensual da programación, facendo os cambios necesarios para asegurar que os contidos mínimos poidan ser impartidos ao

longo do curso.

Trimestralmente, coincidindo con cada avaliación, determinarase se o número de suspensos é aceptable. De ser alto debería cambiarse a

metodoloxía docente, propoñendo máis traballos en equipo, exercicios máis sinxelos e/ou cambiando a disposición de espazos, de tal xeito que

poidan axudarse entre si. En todo caso, implementaranse as medidas de reforzo oportunas

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao inicio de curso, consultarase co Departamento de Orientación para coñecer as dificultades do alumnado en relación á expresión oral ou escrita,

a capacidade de abstracción, a correcta utilización das fontes de información, a utilización da lóxica na resolución de tarefas, o dominio das

técnicas de estudo elementais, etc.

Esta avaliación inicial serve para detectar o nivel do alumnado antes de comezar o curso e os problemas de aprendizaxe concretos que pode

presentar.

Como instrumento empregaranse:

- probas escritas e orais

- cuestionarios sinxelos, entrevistas,

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

Durante a proposta curricular procurarase atender ao alumnado da forma máis personalizada posible, tendo en conta o nivel de coñecementos,

capacidades, motivacións e ritmo de aprendizaxe. Teranse en conta as seguintes medidas de atención á diversidade:

- en relación aos contidos:

Os contidos que podan presentar dificultades ao alumnado compleméntanse con datos aclaratorios, ilustracións, esquemas, gráficos, etc.

Preséntanse de forma variada e interrelacionados para facilitar a súa xeneralización e  aplicación a novas situacións.

Cando sexa necesario realizaranse modificacións curriculares:  material escolar, actividades, método, grupos de traballo, tempo e orde dos

contidos e criterios de avaliación, aplicándoos de forma individualizada.

- en relación aos aspectos metodolóxicos:

As actividades de aprendizaxe son variadas, permiten distintas modalidades ou vías de acceso aos contidos e presentan distintos graos de

dificultade. Para elo as actividades desenvolveranse en catro niveis: de consolidación, de reforzo, de ampliación e de repaso.

As actividades de consolidación pretenden que se asimilen os conceptos básicos. As de reforzo están indicadas para quen non puido asimilar

estes contidos mínimos. As actividades de ampliación serven para afondar nalgún contido en especial e as de repaso serven para relacionar

contidos novos cos xa adquiridos e ter unha visión global da materia.
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Ademais, utilizaranse estratexias de ensino diversas (tanto de exposición como de indagación), potenciaranse actividades que estimulen mellor a

aceptación e integración, facilitarase a comprensión mediante a utilización de materiais e recursos didácticos como vídeos, encerado, páxinas web,

adaptándose ás características psicolóxicas e sensoriais do alumnado, propoñéndolle as realidades concretas unidas ao seu entorno e propiciando

o traballo en grupo e favorecendo a súa participación nas actividades lectivas previstas.

- en relación ós recursos e materiais:

Dentro dos materiais e dos recursos dispoñibles, seleccionaranse os máis axeitados segundo o alumno e a materia.

- en relación ao proceso de avaliación:

A avaliación é continua e individualizada, pretendendo saber se foron alcanzados  os resultados de aprendizaxe propostos. Para determinalo

avaliarase o dominio dos contidos, que se valorará tomando empregando os instrumentos e criterios de avaliación descritos anteriormente.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ao longo do currículo trátanse especialmente os seguintes temas transversais que son fundamentais para reforzar a educación dos alumnos nos

seguintes valores:

Educación ambiental:

- A importancia de ter unha actitude responsable cara ao consumo.

- A necesidade de protexer aos animais e á súa contorna natural.

- A importancia aprender cousas sobre a natureza e a súa conservación e de ver a relación entre os desastres naturais e o cambio climático, coa

actuación do home na terra.

- A relevancia de empezar a ser conscientes da necesidade dunha construción máis ecolóxica e respectuosa co medio ambiente, que utilice

materiais reciclables e enerxías renovables.

- Ver a necesidade de aforrar no consumo de enerxía tanto a nivel institucional ou de goberno como achegando o noso esforzo no fogar, sendo

conscientes de que as enerxías tradicionais se acaban.

Educación para a saúde:

- A importancia vivir de acordo ás leis da natureza, formando parte da terra como un todo. A nosa saúde é directamente proporcional á saúde do

planeta.

- Utilizar as novas tecnoloxías dunha forma razoable e controlada sen se facer ¿adictos¿ aos ordenadores, play-stations, teléfonos móbiles, etc

- A importancia de ter hábitos saudables na nosa vida diaria e de coidar a nosa alimentación cunha dieta saudable.

Educación moral e cívica:

- A importancia de respectar as normas sociais e as obrigas persoais, sen transgredir as leis que dificultan a convivencia humana.

- A obriga como cidadáns de coidar, valorar e respectar a nosa cidade e as súas instalacións e o colexio, materiais e instalacións.

- A importancia de coñecer e respectar formas de vida e cultura diferentes á nosa.

- A necesidade de pedir as cousas con cortesía e de comportarse civicamente cando se visitan edificios, museos...

- A importancia de responsabilizarnos do coidado do noso planeta; consumindo e contaminando cada vez menos e reciclando cada vez máis.

- O bo uso da ciencia e a tecnoloxía dunha forma ética e para fins nobres.

- A importancia de ser xenerosos e solidarios coas persoas que teñen poucos recursos e en xeral críticos e combativos fronte á pobreza e ás

desigualdades

- A necesidade da solidariedade e a axuda cara aos demais en calquera ocasión e especialmente en situacións extremas de necesidade.

- A importancia de ser crítico coa publicidade e intentar cribar a información veraz da  información consumista
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Educación para o ocio:

- A importancia de viaxar e coñecer outras culturas para enriquecer os nosos coñecementos sobre outras formas de vida e aprender a ser

tolerantes.

Educación para a paz:

- A importancia de ver o colexio como un lugar de convivencia e socialización.

- A necesidade de chegar a acordos en canto a temas de amplo debate e controversia como pode ser a enerxía xenética, a clonación de seres

vivos, o uso da enerxía nuclear.

- A utilización de fórmulas de cortesía nas expresións da aula e en todos os demais ámbitos que favorezan a comunicación entre a xente.

- A importancia de condenar e rexeitar as guerras e as consecuencias devastadoras que estas levan consigo.

Educación vial:

- O necesario cumprimento de todas a normas de seguridade vial para a seguridade propia e allea. Este tema trátase de forma integrada no

material do curso, a través de imaxes que plasman un comportamento cívico das persoaxes á hora de circular por vilas e cidades, e o hábito de

recorrer ao transporte público e á bicicleta para viaxar cando lles resulta posible.

Educación para a igualdade:

- A importancia de non discriminar sexualmente, no traballo ou en calquera actividade a ninguén por razóns de sexo.

- A relevancia de coñecer a importancia de certos acontecementos históricos como o voto feminino no camiño da súa emancipación e igualdade.

- O fomento da igualdade e a non discriminación por razón de sexo, raza, etc.,a través do  traballo en equipo, para estimular a convivencia e

asumir o reparto de tarefas e responsabilidades, sen distinción entre rapaces e rapazas axuda a desenrolar a capacidade de autoestima.

Educación do consumidor

- A reflexión sobre este tema desenvólvese a partir de situacións próximas aos adolescentes de esta idade: tomar algo nunha cafetería, comprar

roupa ou ir de viaxe. As situacións formuladas conducen a una reflexión sobre o hábito de consumir e a importancia de facelo de forma sensata,

comprando aquilo que precisamos sen malgastar nun desmedido afán de consumo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Conxuntamente co Departamento de Orientación e do Departamento de administrativo realizaranse diferentes actividades a desenvolver ao largo

do curso:

o 1º - visita a centros de traballo onde exista unha porcentaxe de uso da lingua inglesa no ámbito da familiar profesional.

A data de realización destas visitas estará en función das actividades doutros grupos debido á diminución do orzamento do centro e, polo tanto, a

necesaria simultaneidade de varias actividades que abarate o custo das mesmas.

10.Outros apartados

10.1) Procedementos para dar a coñecer a programación

1. A principio de curso explícaselle ao alumnado os aspectos básicos da programación para o módulo

2. Publicarase todo o contido da programación na páxina web do centro

3. Poñerase unha copia da programación no tablón de anuncios da aula
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Dada a situación de pandemia actual, estudiaranse distintas modalidades dependendo do tipo de ensino que debamos realizar en cada momento.

Poderán darse 3 distintos escenarios:

1. Ensino presencial

2. Ensino semipresencial.

3. Ensino telemático.

A principio de curso farase unha enquisa para comprobar que todo o alumnado ten os medios necesarios para poder afrontar un ensino non

presencial, de ser o caso. Se houbera algún alumno que careza dos medios oportunos, será o centro o encargado de proporcionarllos, ao igual que

a conexión á rede para así poder garantir una ensinanza  nas mesmas condicións para todo o alumnado.

Os obxectivos, resultados de aprendizaxe, contidos e criterios de avaliación serán os mesmos que constan na programación.

Cambiarase a metodoloxía en caso dun ensino semipresencial ou telemático. Os medios que se van empregar serán: Google Classroom, (aula

virtual) e/ou correo electrónico e corporativo para o desenvolvemento das actividades e entrega de documentos, exercicios, etc.

De darse a circunstancia dunha corentena ou confinamento dun grupo, realizaranse de clases online mediante video conferencias, para poder

seguir coa materia e que se dea o mínimo desfase posible. O horario sería o mesmo que para o ensino presencial. Para iso empregarase Webex,

Meet ou Google Classroom  .

O alumnado terá que entregar obrigatoriamente as actividades propostas polo profesorado e no tempo establecido. Estas actividades serán

corrixidas e puntuadas. O alumnado será coñecedor desa puntuación no mesmo momento da devolución dos exercicios ou actividades.

En canto ás probas de avaliación, seguirán estando divididas por destrezas. Faranse presencialmente sempre que a situación sanitaria o permita e,

de non ser así, as probas serán telemáticas, mediante formularios, tarefas, audios, etc. Para as probas de comprensión e expresión oral, poderán

realizarse videoconferencias ben individuais ou ben colectivas nas que o alumnado terá que facer unha presentación oral e responder ás preguntas

que lle poida facer o profesorado ou os compañeiros do grupo. Tamén poderáselles pedir facer gravacións que serán entregadas,  empregando os

medios mencionados anteriormente.

Farase un seguimento individualizado e continuo de cada alumno/a e o titor será informado puntualmente do traballo e rendemento de cada un.

- 31 -


