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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Centro 

DATOS DO CENTRO: NOME: IES de VILALONGA. CÓDIGO: 36019256. 

TITULARIDADE: PÚBLICA: DOMICILIO: A SALGUEIRA, 40 - 36990 

VILALONGA- SANXENXO. (PONTEVEDRA). TELÉFONO: 886-159-137 

FAXES:986743103. PÁXINA WEB: 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesvilalonga/. 

CORREO ELECTRÓNICO: ies.vilalonga@edu.xunta.es. 

PERFIL: O Instituto de Vilalonga está situado na parroquia de Vilalonga, 

que pertence ao concello de Sanxenxo, ao sur da bisbarra do Salnés. 

Os alumnos do instituto proceden na súa maioría de Vilalonga, Noalla 

e Nantes, tamén parroquias do mesmo concello e con características 

semellantes. A transformación do medio rural en urbano é rápida e 

aínda que na bisbarra se move moito diñeiro en transaccións 

urbanísticas, este reverte pouco nas economías familiares que se 

nutren de pequenos salarios: pensións e traballos mal remunerados en 

distintos sectores (hostalaría, construción, oficios do mar ou 

relacionados coa viticultura...), ademais da emigración. Os soldos son 

pequenos pero existe nos alumnos do instituto a percepción de que é 

doado gañar diñeiro. Moitos buscan traballo durante o verán na 

hostalaría. Reciben escasas pagas pero satisfactorias ao seu entender. 

Este feito anima os mozos a abandonar os estudos mesmo co apoio 

dos seus pais. Despois dos dezaseis anos unha porcentaxe alta 

abandona definitivamente o sistema educativo, a maior parte sen 

titulación de ESO e aínda que ultimamente, debido á crise moitos 

intentan reincorporarse, a maior parte acaba configurando o 

alumnado de FP básica ou dos grupos de educación de adultos, moitos 

deles con graves carencias nas destrezas de lectura e escritura entre 

outras. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesvilalonga/
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1.2 Alumnado. 

 

  OFERTA EDUCATIVA  

   - Ensino Secundario Obrigatorio. 

   - Bacharelato:  Científico-Tecnolóxico , Humanidades e Ciencias Sociais. 

   - Ciclos formativos: 

     *Grao Medio:  Xestión Administrativa.  Electromecánica de Vehículos. 

     *Grao Superior:  Administración e Finanzas. 

  - Formación profesional Básica:   

    *Mantemento de Vehículos.  

    *Servizos   Administrativos.   

    -Adultos:  Nivel II de Educación Secundaria de Adultos.  

    -Oferta modular do Ciclo Medio de Xestión Administrativa.  

 COMUNIDADE EDUCATIVA 

 Actualmente o número de alumnos e alumnas está en torno aos 650, cun 

claustro de 72 membros. Ademais contamos con tres conserxes, dous 

administrativos e catro limpadoras. O horario de funcionamento é de 

08.30 horas a 14.10 horas e de 16.15 horas a 22.30 horas (os venres só 

pola mañá). 

Alumnado: 

 * Procedencia: Atopámonos con varios tipos de alumnos e alumnas. Por 

unha parte, o alumnado de 1º de ESO provén maioritariamente dos tres 

centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla). Nos restantes 

cursos de ESO ao alumnado do propio Centro súmase algún outro que 

cambia de Centro por distintos motivos. En 1º de Bacharelato a 

procedencia é do noso Centro, do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do 

centro concertado Abrente. En 2º de Bacharelato tamén se suman ao 

alumnado do Centro outros que cambian de Centro. No que respecta aos 
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Ciclos Formativos, unha parte do alumnado é do propio Centro e o resto 

ten distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove, Pontevedra. 

 *Perfil:  Nesta zona o alumnado presenta unha dificultade, non particular 

deste centro, senón xeralizada, que é a falta de esforzo e de valoración do 

estudo. Esta dificultade faise máis patente na secundaria obrigatoria 

porque este alumnado amosa problemas de aprendizaxe por non ter 

desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa 

traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. No bacharelato e nos 

ciclos formativos aumenta a dificultade dos estudos e isto require unha 

maior dose de esforzo e traballo continuado e unha maior motivación 

persoal para o estudo. Xunto a todo isto aparecen, como en todos os 

centros, casos de indisciplina localizados en determinados alumnos e 

alumnas, e case exclusivamente nos primeiros cursos do ensino 

obrigatorio. 

 Familias. 

 Podemos analizar varios aspectos. 1º. A pouca valoración do feito 

educativo e a importancia do diñeiro como meta social provocan unha 

escasa participación na vida do Centro, sendo isto unha queixa xeralizada, 

tanto do profesorado como dos propios representantes da ANPA. 2º. A 

relación, xeralmente correcta, co profesorado. 

 Profesorado. 

 A análise deste sector debe realizarse dende diferentes perspectivas que 

pasan polas características do grupo, as súas relacións internas e as súas 

posicións ante a problemática educativa. O profesorado do centro 

Proxecto Educativo IES de Vilalonga caracterízase por un alto grao de 

estabilidade, pois aproximadamente o 80% ten praza fixa no instituto. Isto 

é un factor positivo e tamén negativo: - Positivo: Unha maior posibilidade 

de continuidade e seguimento dos proxectos e do desenvolvemento 

curricular, que son máis difíciles de acadar cun persoal docente con 

destino provisional. - Negativo: Rutinas e hábitos establecidos que son 

difíciles de romper para implicar ao profesorado en novos proxectos de 

renovación e innovación educativa. 
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1.3 Obxectivos  adaptados ao contexto do centro e do alumnado 

    1.3.1 Obxectivos do Ciclo Medio de Xestión administrativa 

 

a) Analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos 

documentos e das comunicacións que se utilizan na empresa, para a súa 

tramitación. 

b) 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. 

c) Identificar e seleccionar as expresións en lingua inglesa propias da 

empresa, para elaborar documentos e comunicacións. 

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos 

informáticos en relación coa eficacia do seu emprego no tratamento da 

información, para elaborar documentos e comunicacións. 

e) Realizar documentos e comunicacións no formato característico e coas 

condicións de calidade correspondentes, aplicando as técnicas de 

tratamento da información. 

f) Analizar e elixir as técnicas e os sistemas de preservación de 

comunicacións e documentos adecuados a cada caso, e aplicalos de xeito 

manual e informático para a súa clasificación, o seu rexistro e o seu 

arquivo. 

g) Interpretar a normativa e a metodoloxía contable, analizando a 

problemática contable que poida darse nunha empresa, así como a 

documentación asociada para o seu rexistro. 

h) Introducir asentamentos contables manualmente e en aplicacións 

informáticas específicas, consonte a normativa, para rexistrar 

contablemente a documentación. 

i) Comparar e avaliar os elementos que interveñen na xestión da 

tesouraría, os produtos e os servizos financeiros básicos, e os documentos 

relacionados con eles, comprobando as necesidades de liquidez e de 



8 
 

financiamento da empresa para realizar as xestións administrativas 

relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de produtos e servizos financeiros, 

empregando principios de matemática financeira elemental, para realizar 

as xestións administrativas de tesouraría. 

k) Recoñecer a normativa legal aplicable, as técnicas de xestión asociadas 

e as funcións do departamento de recursos humanos, e analizar a 

problemática laboral que poida darse nunha empresa e a documentación 

relacionada para realizar a xestión administrativa dos recursos humanos. 

l) Identificar e preparar a documentación salientable e as actuacións que 

cumpra desenvolver, interpretando a política da empresa, para efectuar 

as xestións administrativas das áreas de selección e formación dos 

recursos humanos. 

m) Formalizar documentación e preparar informes consultando a 

normativa e as vías de acceso á Administración pública (internet, oficinas 

de atención ao público, etc.) e empregando, de ser o caso, aplicacións 

informáticas específicas, para prestar apoio administrativo na área de 

xestión laboral da empresa. 

n) Seleccionar datos e formalizar documentos derivados da área 

comercial, interpretando normas mercantís e fiscais, para realizar as 

xestións administrativas correspondentes. 

ñ) 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. 

o) Identificar as normas de calidade e de seguridade, así como as de 

prevención de riscos laborais e ambientais, e recoñecer os factores de 

risco e os parámetros de calidade, para aplicar os protocolos 

correspondentes no desenvolvemento do traballo. 

p) Recoñecer as principais aplicacións informáticas de xestión para o seu 

uso habitual no desempeño da actividade administrativa. 
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q) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo, e identificar a 

súa achega ao proceso global para conseguir os obxectivos da produción. 

r) Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, 

recoñecendo outras prácticas, ideas ou crenzas, para resolver problemas e 

tomar decisións. 

s) Recoñecer e identificar posibilidades de mellora profesional, reunindo 

información e adquirindo coñecementos para a innovación e a 

actualización no ámbito do seu traballo. 

t) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, 

analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para 

participar na cidadanía democrática. 

u) Recoñecer e identificar as posibilidades de negocio, analizando o 

mercado e estudando a viabilidade empresarial para a xeración do seu 

propio emprego. 

v) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade 

de oportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre 

homes e mulleres. 

1.3.2 Obxectivos adaptados ao Ciclo Superior de Xestión Administrativo. 

a) Analizar e confeccionar os documentos e as comunicacións que se 

utilizan na 

empresa, identificando a súa tipoloxía e a súa finalidade, para os 

xestionar. 

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na 

empresa reco-ñecendo a súa estrutura, os seus elementos e as súas 

características, para os elaborar. 

c) Identificar e seleccionar as expresións de lingua inglesa propias da 

empresa, para elaborar documentos e comunicacións. 

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos 

informáticos en relación co seu emprego máis eficaz no tratamento da 

información, para elaborar documentos e comunicacións. 
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e) Analizar a información dispoñible para detectar necesidades 

relacionadas coa xestión empresarial. 

f) Organizar as tarefas administrativas das áreas funcionais da 

empresa para propor liñas de actuación e mellora. 

g) Identificar as técnicas e os parámetros que determinan as 

empresas, para clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e 

documentos. 

h) Recoñecer a relación entre as áreas comercial, financeira, contable 

e fiscal,para xestionar os procesos de xestión empresarial de forma 

integrada. 

i) Interpretar a normativa e a metodoloxía aplicables para realizar a 

xestión contable e fiscal. 

j) Elaborar informes sobre os parámetros de viabilidade dunha 

empresa, recoñe-cer os produtos financeiros e os seus provedores, e 

analizar os métodos de cálculo financeiros, para supervisar a xestión de 

tesouraría, a captación de recursos financeiros e o estudo de viabilidade 

de proxectos de investimento. 

k) Preparar a documentación e as actuacións que se deben 

desenvolver, inter-pretando a política da empresa, para aplicar os 

procesos administrativos establecidos na selección, na contratación, na 

formación e no desenvolvemento dos recursos humanos. 

l) Recoñecer a normativa legal, as técnicas asociadas e os protocolos 

relaciona-dos co departamento de recursos humanos, analizando a 

problemática laboral e a documentación derivada, para organizar e 

supervisar a xestión administrativa do persoal da empresa. 

m) Identificar a normativa, realizar cálculos, seleccionar datos, 

formalizar docu-mentos e recoñecer as técnicas e os procedementos de 

negociación con provedores e de asesoramento a clientes, para realizar a 

xestión administrativa dos procesos comerciais. 

n) Recoñecer as técnicas de atención á clientela e ás persoas usuarias, 

e ade-cualas a cada caso, analizando os protocolos de calidade e imaxe 
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empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades 

relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, prazos e requisitos para tramitar e realizar a 

xestión administrativa na presentación de documentos en organismos e 

administracións públicas. 

o) Analizar e utilizar as oportunidades e os recursos de aprendizaxe 

relaciona-dos coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do 

sector, e as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o 

espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais e 

persoais. 

p) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para 

responder aos retos que se presentan nos procesos e na organización do 

traballo e da vida persoal. 

q) Tomar decisións de xeito fundamentado, analizando as variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e 

a posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver situacións, 

problemas ou continxencias. 

r) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e 

comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a 

organización e a coordinación de equipos de traballo. 

s) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación adaptándose ós 

contidos que se vaian transmitir, á finalidade e as características das 

persoas receptoras, para asegurar a eficacia nos procesos de 

comunicación. 

t) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e 

colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos procesos de traballo, 

para garantir ámbitos seguros. 

u) Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar 

resposta á accesibilidade e o deseño universais. 

v) Identificar e aplicar parámetros de calidade nas actividades e nos 

traballos re-alizados no proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da 
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avaliación e da calidade e ser quen de supervisar e mellorar 

procedementos de xestión de calidade. 

w) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, 

empresarial e  de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica 

dunha pequena empresa ou emprender un traballo. 

x) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na 

sociedade, ten-do en conta o marco legal que regula as condicións sociais 

e laborais, para participar na cidadanía democrática. 

 

1.4 Reparto dos grupos entre o profesorado da materia. 

  

1. 3.1Cursos e materias que impartidas polo Departamento. 
 

O Departamento de Inglés imparte a materia de Lingua Inglesa nos 
seguintes cursos: 

• 1º de ESO con un grupo de sección bilingüe 
• 2º de ESO 
• 3º de ESO  
• 4º de ESO 
• 1º de Bacharelato 
• 2º de Bacharelato 
• Educación Secundaria para Adultos. 
• Ciclo Medio de Xestión Administrativa 
• Ciclo Superior de Administración e Finanzas 
• FP Básica. 
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1.4.2 Relación de membros do Departamento e sinaturas. 
 

Os profesores que forman parte do Departamento de Inglés son os 
seguintes: 

 

• Mª Peregrina Millán Gondar. 
• Reyes Leiro González. 
• Ángeles Fernández Piñeiro. 
• Paula Torreiro Pazo. 
• Álvaro Fernández Real (pertence ao departamento de Historia  

pero comparte horario co de Inglés e Música). 
 

 

Xefa de Departamento: Mª Peregrina Millán Gondar. 

 

 

1.4.3. Distribución de horas e cursos no Departamento: 

 

 Reyes Leiro González: 

NIVEL MATERIA Nº gr. X h. sem 

2º BACHARALETO INGLÉS 2 X 3 

AFONDAMENT 1º BACH INGLES 1 x 1 

4ºESO INGLES 2 x 3 

CM ADMINISTRATIVO                       INGLÉS 1 x 6 
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Mª Peregrina Millán Gondar: 

NIVEL MATERIA Nº gr. X h. sem. 

4º ESO INGLES 1 x 3 

1º BACHARELATO INGLÉS 2 x 3 

CICLO SUP ADMINISTRA INGLÉS 1 x 6 

2º BACHARELATO INGLÉS 1 x 3 

 

Angeles Fernández Piñeiro: Coordinadora de un grupo de bilingüe. 

NIVEL  MATERIA Nº gr. X h. 

sem. 

1ºESO   INGLÉS 4 x 3 
COORDINAD 
BILINGÜE 

 INGLÉS 3 

2º ESO  INGLÉS 2 x 3 
 
 
 
Paula Torreiro Pazo. 
 

NIVEL  MATERIA  Nº gru. X h. 

sem 

   

1º BACH INGLÉS 2 x 3 
3º ESO INGLÉS 3 x 3 

AFONDAM 1ºBAC INGLÉS 1 x 1 
AFONDAM 2ºBAC INGLÉS 1 x 1 

2º ESO INGLÉS 1 X 3 

Ademáis ten unha titoría de 1º BAC  
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Álvaro Fernández Real 

NIVEL MATERIA Nº gr. 

 X h. sem. 

FP BASICA I  ADM INGLÉS 1x 2 

FP BÁSICA I MEC INGLES 1x 2 

ADULTOS INGLÉS 1x 2 

FPBÁSICA II ADM INGLÉS 1 x 1 

FPBÁSICA II MEC INGLÉS  1 x 1 

 

  

2.  CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA: INTRODUCIÓN 

 

Esta programación didáctica axústase ás directrices do Decreto 191/2010, 

do 28 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de 

grao medio correspondente ao título de técnico en xestión administrativa. 

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o 

perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado 

debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de 

cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de resultados 

de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os 

alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles han permitir 

conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas 

funcións con éxito no mundo laboral. Asociado a cada resultado de 

aprendizaxe establécese unha serie de contidos de tipo conceptual, 

procedemental e actitudinal redactados de xeito integrado, que han 

proporcionar o soporte de información e destreza precisos para lograr as 

competencias profesionais, persoais e sociais propias do perfil do título. 
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2.1 Resultados da aprendizaxe (ra) e criterios de avaliación 

Módulo profesional Inglés (MP0156).(160 horas – 6 sesións semanais) 

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. 

– 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. 

analizar 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. 
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– 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. 

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 

considerara necesario. 

finalidade. 

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

profesionais. 

– CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 
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– 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 informacións dadas, utilizando 

os seus propios recursos lingüísticos. 

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

se elabore. 

comunicación, e describe as relacións características do país da lingua 

estranxeira. 

– 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. 
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2.2  Temporalización, grado mínimo de consecución para superar a 

materia, procedementos  e instrumentos de avaliación. Criterios de 

cualificación e promoción. 

Temporalización das unidades 

1º trimestre: unidades 1, 2, 3 e 4 

2º trimestre: unidades 5, 6, 7 e 8 

3º trimestre: unidades 9, 10, 11, e 12 

Esta distribución temporal queda suxeita a posibles modificacións 

dependendo de como avance a aprendizaxe, tendo en conta que a 

diversidade e necesidades específicas do alumnado se avaliará conforme 

vaia avanzando o curso. 

 

Grado mínimo de consecución 

Para lograr os resultados de aprendizaxe mencionados, traballaremos cos 

seguintes contidos, divididos en cinco bloques pero traballados de 

maneira integrada: 

BC1. Análise de mensaxes orais 

 

– 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, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo 

indirecto. 

– Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, suxestións, 

argumentacións, instrucións, etc. 

– Variedade de acentos na lingua oral. 

– Orde de palabras na oración simple. 
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BC2. Interpretación de mensaxes escritas 

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. 

elacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidade e resultado. 

 

BC3. Produción de mensaxes orais 

 

rminoloxía específica do sector administrativo e financeiro. 

da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo 

indirecto. 

stos e preferencias, suxestións, 

argumentacións e instrucións. 

consonánticos (e as súas agrupacións). 

diferenzas de rexistro. 

 

– Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. 
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– Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. 

– Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de 

entoación. 

BC4. Emisión de textos escritos 

 

– 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. 

finalidade e resultado. 

e, posterioridade e simultaneidade. 

 

– 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. 

internacionais. 
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se fale a lingua inglesa. 

óns que requiran un 

comportamento socio profesional, co fin de proxectar unha boa imaxe da 

empresa. 

Procedementos  e instrumentos de avaliación. Criterios de 

cualificación e promoción. 

En cada avaliación haberá dúas probas escritas que avaliarán a 

comprensión e expresión escrita. A expresión oral avaliarase de maneira 

continua a través dos distintos proxectos que o alumnado irá elaborando e 

presentando oralmente na clase e nas actividades de role play avaliables 

de cada unidade.  

 Probas escritas: 70% 

 Proba oral: 10% 

 Traballo de clase: 10% 

 Aprender a aprender e competencia dixital (caderno dixital): 10% 

 En canto á proba oral avaliarase mediante rúbrica a cantidade e calidade 

do contido, a coherencia e cohesión, corrección, riqueza léxica e 

gramatical e mais a pronunciación e fluidez. 

Para o cálculo da nota de final de curso, e dado que a avaliación é 

continua, a nota da primeira avaliación terá un peso do 20%; a da 

segunda, un 30%; e a da terceira avaliación un 50%. Se o resultado deste 

cálculo fora inferior a 5 puntos sobre 10, o alumnado terá dereito a unha 

proba extraordinaria dos contidos de todo o curso, que terá lugar no mes 

de xuño. Do mesmo xeito, o alumnado que perdera o dereito a avaliación 

continua ao longo do curso, terá tamén dereito a esa proba 

extraordinaria. 
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2.3 Secuenciación dos contidos 

UNIT 1: Jobs 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con países, nacionalidades e 

empregos. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais básicas (presente simple, 

verbo to be e os posesivos). 

• Ser capaz de aprender a ortografía das palabras e a deletrear. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos explicando o 

seu lugar de procedencia, dando e pedindo información persoal, 

presentándose a si mesmos e aos demais y dicindo hello e goodbye. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no seu proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado con países e nacionalidades.  

O emprego, nomes de postos de traballo. 

Saúdos e despedidas. 

Linguaxe Técnica 

Manter conversacións telefónicas nun contexto laboral e/ou de negocios: 

dar e recibir mensaxes adecuadamente. 

 

Funcións da linguaxe  

Intercambiar información persoal. 

Deletrear palabras. 

Saudar y despedirse. 
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Estruturas:  

Present simple, verbo to be, Posesivos. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer os saúdos e as despedidas na lingua inglesa. 

 A importancia do dominio da ortografía no coñecemento dunha 

lingua. 

 Aprender vocabulario e abreviaturas relacionadas co mundo 

laboral: employee, colleague, CEO, etc. 

Atención á diversidade: 

Reforzo: Actividades do Practice File correspondentes á Unidade 1, 

Student’s Book, páxinas 78-79. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación:  Extra activities da unidade 1 do Teacher’s Book (páxinas 

8 a 13) 

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización dos exercicios do Student’s Book Unit 1, páxinas 6 a 11 e 

Interactive workbook. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 1) 

• Completar unha táboa de países e nacionalidades. 

• Completar e manter conversacións relacionadas co tema da unidade. 

• Completar e manter unha entrevista. 

• Relacionar frases. 

• Speaking test con role cards. 
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UNIT 2: Products & services. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con tipos de empresa e 

actividades comerciais. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais con presente simple. 

• Ser capaz de empregar e entender os números. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos dando y 

recibindo información e facendo reservas e compras por teléfono. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no seu proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado con tipos de empresa e actividades comerciais.  

Bens de consumo electrónicos. 

O automóbil. 

Verbos para explicar a actividade dunha empresa: produce, provide, etc. 

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións sobre tipos de empresa e actividades empresariais. 

Funcións da linguaxe  

Falar sobre empresas e actividades empresariais. 

Preguntar acerca de empresas. 

Empregar e entender os números. 

Comprar e reservar por teléfono. 

Estruturas 

Present simple. 
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Aspectos socioculturais 

 Coñecer a nacionalidade de importantes empresas. 

 A importancia da actividade empresarial e comercial. 

 Aprender vocabulario para describir actividades empresariais. 

 Participar nunha actividade práctica para elixir o mellor provedor 

(Case study-Choosing a supplier). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 2, Student’s Book, páxinas 

80-81. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 2 do Teacher’s Book (páxinas 14 a 

19).  

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Exercicios do Student’s Book Unit 2, páxinas 12 a 17. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 2) 

• Relacionar nomes de empresas coas súas actividades. 

• Facer unha presentación dunha empresa 

• Completar frases. 

• Completar conversacións relacionadas co tema da unidade. 

• Relacionar frases. 

• Speaking test; actividade con role cards. 

UNIT 3: Location. 

Obxectivos 
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• Poder empregar vocabulario relacionado coa localización e instalacións 

dunha empresa 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais como there is/there are, 

some/any. 

• Ser capaz de iniciar e finalizar unha chamada telefónica. 

• Ser capaz de deixar unha mensaxe nun contestador de chamadas. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado coa ubicación e as instalacións das empresas: Head office, 

distribution centre, etc.  

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións sobre localización e instalacións. 

Funcións da linguaxe 

Falar sobre o emprazamento e instalacións dunha empresa. 

Preguntar detalles acerca do lugar de traballo. 

Iniciar e terminar unha chamada telefónica. 

Falar sobre as facilidades dun hotel. 

Deixar unha mensaxe nun contestador. 

Estruturas 

There is/are. 

Some/any. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer o emprazamento de diferentes empresas. 
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 A importancia do emprazamento nas relacións económicas 

internacionais. 

 Aprender a relacionarse a través do teléfono. 

 Participar nunha actividade para atopar a ubicación ideal para unha 

empresa (Case study- Finding the right location). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 3, Student’s Book, páxinas 

82-83. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 3 do Teacher’s Book (páxinas 20 a 

24). 

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización dos exercicios do Student’s Book Unit 3, páxinas 18 a 23. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 3) 

• Relacionar frases con lugares de traballo. 

• Completar conversacións coas palabras dunha lista. 

• Completar, producir e entender conversacións telefónicas. 

• Speaking test; actividade tipo “role play”. 

 

 

UNIT 4: Technology. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 
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• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais como os adverbios de 

frecuencia e as oracións interrogativas. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos pedindo e 

ofrecendo axuda. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado coa tecnoloxía e as súas funcións: Switch on/off, enter a 

password, etc.  

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións sobre tipos de empresa e actividades empresariais. 

Funcións da linguaxe  

Falar sobre tecnoloxía. 

Falar sobre actividades diarias. 

Facer preguntas utilizando o presente simple. 

Pedir e ofrecer axuda. 

Estruturas 

Frequency adverbs. 

Questions. 

Aspectos socioculturais  

 Coñecer o mundo da tecnoloxía. 

 A importancia da tecnoloxía na vida diaria. 

 Aprender sobre empresas con horarios de traballo non 

convencionais. 

 Importancia da axuda para entender como funcionan certos 

aparatos 
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 Participar nun proxecto para entender para que serven certos 

aparatos e como funcionan (Background –Making use of 

technology). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 1, Student’s Book, páxinas 

84-85. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 4 do Teacher’s Book (páxinas 25 a 

29). 

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización dos exercicios do Student’s Book Unit 4, páxinas 24 a 29. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 4) 

• Relacionar frases con definicións. 

• Completar, entender e producir conversacións con question words. 

• Speaking test: actividade con role cards. 

UNIT 5: Communication.  

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado cos documentos da empresa e a 

correspondencia. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais co pasado simple. 

• Ser capaz de desculparse. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos para solucionar 

problemas. 
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• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado cos documentos da empresa e a correspondencia: print a hard 

copy, forward an email, etc. 

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións sobre como solucionar problemas dentro da 

empresa. 

Funcións da linguaxe 

Falar sobre temas relacionados cos documentos da empresa e a 

correspondencia. 

Conversar sobre acontecementos pasados. 

Desculparse. 

Explicar e solucionar problemas. 

Estruturas 

Past simple. 

Be and irregular verbs. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer o funcionamento de empresas que intentan reducir o 

papeleo. 

 A importancia do correo electrónico na correspondencia actual. 

 Reunións de traballo e presentacións de proxectos e produtos. 

 A participación activa na solución de problemas. 

 Participar nun proxecto para implementar un sistema de asistencia 

virtual nunha empresa. (Case study- Everyday tasks) 

Atención á diversidade 
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Reforzo: Actividades do Practice File correspondentes á unidade 5, 

Student’s Book, páxinas 86-87. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 5 do Teacher’s Book (páxinas 30 a 

34). 

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización de los ejercicios del Student’s Book Unit 5, páginas 30 a 35. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 5) 

• Completar frases coas palabras dunha lista. 

• Completar, entender e producir unha conversación con verbos en 

pasado. 

• Speaking test; actividade con role cards. 

UNIT 6: Contacts. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado coa comida e a bebida.  

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais con pasado simple. 

• Ser capaz de describir unha viaxe. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con 

conversacións intranscendentes. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  
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Vocabulario 

Relacionado coa comida e la bebida: menu, a coffee, some coffee, etc. 

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións intranscendentes. 

Funcións da linguaxe 

Pedir comida e bebida nun bar ou restaurante. 

Falar sobre o pasado usando expresións de tempo. 

Describir unha viaxe ou excursión. 

Participar nunha conversación sen importancia. 

Estruturas: 

Present simple- Irregular verbs. 

Time expressions. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer a comida e bebida de outros países. 

 A importancia de coñecer os costumes de outros países para viaxar. 

 Aprender sobre as exposicións internacionais (Expos). 

 Participar nun xogo (Activity- The socializing game). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 6, Student’s Book, páxinas 

88-89. 

Self-study; Interactive workbook en el CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 6 do Teacher’s Book (páxinas 35 a 

39). 

 

 

Actividades de avaliación 
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Formativa 

• Realización dos exercicios do Student’s Book Unit 6, páxinas 36 a 41. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 6) 

• Completar un texto coas palabras dunha lista. 

• Completar frases escollendo a palabra correcta. 

• Completar frases con verbos en pasado. 

• Completar, entender e producir unha conversación con expresións 

feitas do tema. 

• Speaking test; actividade con role cards. 

UNIT 7: Departments. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con responsabilidades e 

departamentos. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais con preposicións. 

• Ser capaz de aprender a utilizar os demostrativos. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos mostrando a un 

visitante o lugar de traballo. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

 

 

 

Contidos: comunicación oral e escrita  
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Vocabulario 

Relacionado con responsabilidades, departamentos e funcións: be in 

charge of, customer service, etc. 

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións sobre as instalacións e o funcionamento dunha 

empresa cun invitado. 

Funcións da linguaxe  

Describir departamentos e as súas responsabilidades. 

Dicir onde están as cousas. 

Dar instrucións usando preposicións. 

Estruturas 

Prepositions of place and movement. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer a carreira profesional das persoas. 

 A importancia das funcións específicas en cada profesión e post. 

 Aprender as funcións dos departamentos dunha empresa. 

 Utilización de planos para describir instalacións. 

 Importancia de ensinar o lugar de traballo a un invitado e crear 

unha boa impresión. 

 Participar nun proxecto (Background- New offices for Pfizer). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 7, Student’s Book, páxinas 

90-91. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 7 do Teacher’s Book (páxinas 40 a 

44). 

 

Actividades de avaliación 
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Formativa 

• Realización de los ejercicios del Student’s Book Unit 7, páginas 42 a 47. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 7) 

• Completar frases coas palabras dunha lista. 

• Completar entender e producir conversacións con expresións do tema. 

• Speaking test; actividade con role cards. 

UNIT 8: Employment. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado co emprego. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais co presente continuo. 

• Ser capaz de dicir e entender a hora. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos para concertar 

unha cita. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado co emprego e as aptitudes: imaginative, practical. be good at, 

etc. 

Intercambios comunicativos 

Manter un diálogo para concertar unha cita. 

 

Funcións da linguaxe  
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Falar sobre cualidades persoais, cualificacións e experiencia. 

Falar sobre o que está sucedendo neste momento e sobre as últimas 

tendencias no traballo. 

Entender e dicir a hora. 

Concertar unha cita. 

Estruturas 

Present continuous. 

Aspectos socioculturais 

• Coñecer os requirimentos para un traballo concreto. 

• A importancia da preparación para acceder a un posto de 

traballo. 

• Entender os cambios que adoitan acontecer nas situacións 

laborais. 

• Participar nun programa (Activity- The right person for the job). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 8, Student’s Book, páxinas 

92-93. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 8 do Teacher’s Book (páxinas 45 a 

49).  

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización dos exercicios do Student’s Book Unit 8, páxinas 48 a 53. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 8) 
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• Completar frases coas palabras dunha lista. 

• Completar entender e producir unha conversación con verbos en 

presente continuo. 

• Entender e producir conversacións con frases feitas e expresións do 

tema. 

• Speaking test; actividade con role cards. 

UNIT 9: Competition. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado coa competición e a 

competencia. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais con comparativos. 

• Ser capaz de entender e dicir prezos. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos falando sobre 

prezos. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado coa competición e a competencia: wide choice, high quality, 

etc.  

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións sobre prezos. 

Funcións da linguaxe  

Falar sobre a competencia e como ser competitivo. 

Comparar produtos e empresas. 

Dicir prezos. 
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Comparar e elixir. 

Estruturas 

Comparatives. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer a expansión e importancia dunha empresa. 

 A importancia da calidade á hora de comercializar produtos. 

 Aprender a comparar produtos antes de elixir. 

 Importancia dos métodos de venta múltiples. 

 Participar nun proxecto (Background- Making a supermarket 

competitive- Shopping around). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 9, Student’s  Book, 

páginas 94-95. 

Self-study; Interactive workbook en el CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 2 do Teacher’s Book (páxinas 50 a 

54). 

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización de los ejercicios del Student’s Book Unit 9, páginas 12 a 17. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 9) 

• Completar, entender e participar en conversacións coa forma 

comparativa dos adxectivos. 

• Completar frases coas palabras dunha lista. 

• Speaking test; actividade con role cards. 
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UNIT 10: Teamwork. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado co traballo en equipo. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais co presente continuo. 

• Ser capaz de reaccionar ao escoitar unha noticia. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos expresando 

opinión nas reunións de traballo. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado co traballo en equipo: working in teams, attend meetings. 

solve problems. 

Intercambios comunicativos 

Reaccionar ante as noticias. 

Intercambiar opinións nas reunións de traballo. 

Funcións da linguaxe  

Falar sobre equipos e o traballo en equipo. 

Debater sobre problemas. 

Falar sobre acordos en presente e en futuro. 

Debater e escoller as mellores opcións. 

Responder ao oír noticias. 

Expresar opinión. 

Estruturas 

Present continuous- present and future. 
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Superlatives. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer a importancia do traballo en equipo. 

 Debater sobre problemas en busca de solucións. 

 Aprender sobre diferentes maneiras de estruturar a xerarquía en 

empresas de outros países (GORE-TEX). 

 Participar nun proxecto (Case Study- Changing the way you work). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 10, Student’s Book, 

páginas 96-97. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 10 do Teacher’s Book (páxinas 55 a 

60).  

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización de los ejercicios del Student’s Book Unit 10, páginas 60 a 

65. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 10) 

• Construír oracións interrogativas. 

• Distinguir se o presente continuo ten significado presente ou futuro. 

• Completar, entender e participar nunha conversación con expresións 

do tema. 

• Speaking test; actividade con role cards. 
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UNIT 11: Travel. 

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado coas viaxes en avión. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais con going to. 

• Ser capaz de falar sobre diñeiro. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos nun hotel. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado coas viaxes aéreas: check in, business class, passport control, 

etc. 

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións relativas a unha estancia nun hotel. 

Funcións da linguaxe 

Falar sobre viaxes aéreas. 

Facer un check-in no aeroporto. 

Falar sobre plans futuros. 

Expoñer razóns para xustificar unha acción. 

Falar sobre diñeiro. 

Reservar unha habitación de hotel e conversar sobre os seus servizos. 

Estruturas 

Going to. 

Infinitive of purpose. 
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Aspectos socioculturais 

 Coñecer detalles sobre as viaxes aéreas internacionais. 

 A importancia de planificar unha viaxe con antelación. 

 Falar sobre cambios de divisas, tarxetas de crédito, tendas duty-

free, etc. 

 Coñecer os diferentes servizos dispoñibles nun hotel. 

 Participar nun proxecto (Organizing a business trip; The 

professionals’ travel agent). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File da unidade 11, Student’s Book, 

páxinas 98-99. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 11 do Teacher’s Book (páxinas 61 a 

66). 

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización dos exercicios do Student’s Book Unit 11, páxinas 66 a 71. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 11) 

• Completar e participar nunha conversación con going to con valor 

futuro. 

• Completar frases con léxico e expresións da unidade. 

• Speaking test; actividade con role cards. 

 

 

 



44 
 

UNIT 12: Schedules.  

Obxectivos 

• Poder utilizar vocabulario relacionado coa axenda persoal. 

• Ser capaz de utilizar estruturas gramaticais con present perfect. 

• Ser capaz de utilizar as preposicións de tempo. 

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos planificando un 

programa. 

• Establecer comparacións de tipo sociocultural. 

• Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe. 

Contidos: comunicación oral e escrita  

Vocabulario 

Relacionado con programas y calendarios. busy period, tight deadline, etc. 

Intercambios comunicativos 

Manter conversacións sobre como planificar un programa. 

Funcións da linguaxe 

Falar sobre programas e calendarios. 

Falar sobre accións recentes. 

Localizar un acontecemento no tempo usando preposicións. 

Dicir e entender datas. 

Planificar un programa. 

Estruturas 

Present Perfect. 

Aspectos socioculturais 

 Coñecer a importancia da planificación nas empresas e nas relacións 

comerciais. 

 A importancia da seriedade e o respecto ao programa establecido. 
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 Participar nun xogo para repasar o aprendido ao longo do curso 

(Activity- The revision game). 

Atención á diversidade 

Reforzo: Actividades do Practice File correspondentes á unidade 12, 

Student’s Book, páxinas 100-101. 

Self-study; Interactive workbook no CD-ROM. 

Ampliación: Extra activities da unidade 12 do Teacher’s Book (páxinas 67 a 

71). 

Actividades de avaliación 

Formativa 

• Realización de los ejercicios del Student’s Book Unit 12, páginas 72 a 

77. 

Sumativa 

• Proba oral e escrita, actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

Criterios de avaliación (Progress test 12) 

• Completar, entender e producir oracións e conversacións con léxico e 

expresións da unidade. 

• Speaking test; actividade con role cards. 
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3. C.SUPERIOR DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA:INTRODUCCIÓN 

Introdución 

Esta programación didáctica axústase ás directrices do Real decreto 

206/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo 

formativo de grao superior correspondente ao título de técnico en xestión 

administrativa. O currículo que se establece neste decreto desenvólvese 

tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais 

que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os 

obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través 

dunha serie de resultados de aprendizaxe, entendidos como as 

competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto 

de aprendizaxe, que lles han permitir conseguir os logros profesionais 

necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral. 

Asociado a cada resultado de aprendizaxe establécese unha serie de 

contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal redactados de 

xeito integrado, que han proporcionar o soporte de información e 

destreza precisos para lograr as competencias profesionais, persoais e 

sociais propias do perfil do título. 

 

3.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación. 

Equivalencia en créditos ECTS: 7. Código: MP0179. Duración: 160 horas; 6 

horas semanais. 

 RA1. Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais 

emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e 

interpreta con precisión o contido da mensaxe. 

- CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe. 

– CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro 

material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua estándar, e 

identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante. 

CA1. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas 

coa vida social, profesional ou académica. 

CA1.4. Identificáronse os puntos de vista e as actitudes da persoa falante. 
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-CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de mensaxes 

sobre temas concretos e abstractos, en lingua estándar e cun ritmo normal. 

-CA1.6. Comprendeuse con todo detalle o que se di en lingua estándar, 

mesmo nun ambiente con ruído de fondo. 

-CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas e 

informes, e doutros xeitos de presentación académica e profesional 

lingüisticamente complexos. 

-CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente 

unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus elementos. 

-RA2. Interpreta información profesional contida en textos escritos 

complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. 

-CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, 

adaptando o estilo e a velocidade da lectura ás finalidades, e utilizáronse 

fontes de referencia acaídas de xeito selectivo. 

-CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e 

captouse doadamente o significado esencial. 

-CA2.3. Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa 

complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, con posibilidade 

de volver ler as seccións difíciles. 

-CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

-CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de noticias, 

artigos e informes sobre unha ampla serie de temas profesionais, e 

decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. 

-CA2.6. Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material 

de apoio, en caso necesario. 

CA2.7. Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través de soportes 

telemáticos (correo electrónico, fax, etc.). 

-CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean 

dentro da súa especialidade. 
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-RA3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido 

da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora. 

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

-CA3.2. Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie 

de temas xerais, académicos, profesionais ou de lecer, marcando con 

claridade a relación entre as ideas. 

-CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de 

formalidade adecuado ás circunstancias. 

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

informais. 

-CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

-CA3.6. Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista, e 

achegáronse explicacións e argumentos axeitados. 

-CA3.7. Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de traballo 

da súa competencia. 

-CA3.8. Argumentouse con todo detalle a elección dunha determinada 

opción ou dun procedemento de traballo elixido. 

-CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en 

caso necesario. 

-RA4. Elabora documentos e informes propios do sector e relaciona os 

recursos lingüísticos cos seus propósitos. 

-CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de 

temas relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron e se 

avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. 

-CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e 

cohesión, e solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada. 

-CA4.3. Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos 

e se ofrezan detalles relevantes que sirvan de apoio. 

-CA4.4. Formalizouse documentación específica do seu campo profesional. 
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CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na 

formalización de documentos. 

-CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos 

escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para evitar a repetición 

frecuente. 

-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 típicas características do país da 

lingua inglesa. 

-CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da 

comunidade onde se fale a lingua inglesa. 

-CA5.2. Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios 

do país. 

-CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se 

fale lingua inglesa. 

-CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en 

calquera tipo de texto. 

CA5.5. Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de 

lingua inglesa. 

-CA5.6. Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da procedencia 

rexional. 

3.2  Temporalización, grado mínimo de consecución para superar a 

materia, procedementos  e instrumentos de avaliación. Criterios de 

cualificación e promoción. 

Temporalización 

1ª Avaliación: unidades 1, 2, 3 e 6. 

2ª Avaliación: unidades 4, 8, 9 e 11. 

3ª Avaliación: unidades 5, 7, 10 e 12.  
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Grado mínimo de consecución 

BC1. Análise de mensaxes orais 

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. 

 Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. 

 Terminoloxía específica do sector. 

  Ideas principais e secundarias. 

  Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal 

verbs”,  locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz 

pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. 

 Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e 

especulacións, opinións e consellos, persuasión e advertencia. 

 Acentos de lingua oral. 

BC2. Interpretación de mensaxes escritos 

 Comprensión de mensaxes, textos, e artigos básicos profesionais e 

cotiáns. 

 Soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. – 

Terminoloxía específica do sector. “False friends” – Ideas principais 

e secundarias. 

 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal 

verbs”, I wish + pasado simple ou perfecto, I wish + would, If only; 

uso da voz pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos 

modais. 

 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, 

causa, finalidade e resultado. 

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade. 

BC3. Produción de mensaxes orais 

 Mensaxes orais. 

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. 

 Terminoloxía específica do sector. “False friends” 
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 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal 

verbs”, locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz 

pasiva, oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. 

 Outros recursos lingüísticos: acordos e desacordos, hipóteses e 

especulacións, opinións e consellos, persuasión e advertencia. 

 Fonética. Sons e fonemas vocálicos, e as súas combinacións. Sons e 

fonemas 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. 

BC4. Emisión de textos escritos 

 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e 

cotiáns. 

 Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. 

 Terminoloxía específica do sector. 

 Idea principal e ideas secundarias. 

 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal 

verbs”, verbos modais, 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. 
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- Conclusión e/ou resumo do discurso. 

- Uso dos signos de puntuación. 

BC5. Identificación e interpretación dos elementos culturais máis 

significativos dos países de lingua inglesa 

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións 

internacionais. 

 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que requiren un 

comportamento socioprofesional, co fin de proxectar unha boa 

imaxe da empresa. 

 Recoñecemento da lingua inglesa para afondar en coñecementos 

que resulten de interese ao longo da vida persoal e profesional. 

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación, a 

persoa interlocutora e a intención das persoas interlocutoras. 

 

Procedementos  e instrumentos de avaliación. Criterios de 

cualificación e promoción. 

En cada avaliación haberá dúas probas escritas que avaliarán a 

comprensión e expresión escrita. A expresión oral avaliarase de maneira 

continua a través dos distintos proxectos que o alumnado irá elaborando e 

presentando oralmente na clase e nas actividades de role play avaliables 

de cada unidade.  

 Probas escritas: 70% 

 Proba oral: 10% 

 Traballo de clase: 10% 

 Aprender a aprender e competencia dixital (caderno dixital): 10% 

 En canto á proba oral avaliarase mediante rúbrica a cantidade e calidade 

do contido, a coherencia e cohesión, corrección, riqueza léxica e 

gramatical e mais a pronunciación e fluidez. 

Na terceira avaliación, o proxecto de fin de curso “presentación formal” 

pode substituir a unha das dúas probas escritas e terá unha puntuación 

igual a unha proba escrita, 7 puntos. 

 



53 
 

Para o cálculo da nota de final de curso, e dado que a avaliación é 

continua, a nota da primeira avaliación terá un peso do 20%; a da 

segunda, un 30%; e a da terceira avaliación un 50%. Se o resultado deste 

cálculo fora inferior a 5 puntos sobre 10, o alumnado terá dereito a unha 

proba extraordinaria dos contidos de todo o curso, que terá lugar no mes 

de xuño. Do mesmo xeito, o alumnado que perdera o dereito a avaliación 

continua ao longo do curso, terá tamén dereito a esa proba 

extraordinaria.  

 

3.3 Secuenciación dos contidos 

UNIT 1 : Working life 

Obxectivos 

. Expresar interese en conversacións, falar de rutinas e actividades. 

. Ser capaz de expresar estructuras en presente simple con advervios de 

frecuencia 

. Ser capaz de participar en intercambios comunicativos describindo 

desafío, satisfacción e situacións de stress no traballo 

. Ser capaz de elaborar oralmente presentacións 

. Establecer comparacións de tipo sociocultural 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos : comunicación oral e escrita 

Vocabulario : 

. Relacionado con presentacións 

. Descripción do trabajo 

Funcións da linguaxe : 

. Expresar interese. 

. Expresar  rutinas 
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. Presentacións. 

 

Estructuras : 

. Presente simple e advervios de frecuencia 

Aspectos socioculturais : 

. Coñecer formulas de introducción na lengua inglesa, así como distintas 

rutinas propias da vida laboral 

Actividades de reforzo e ampliación 

. Realización do Practice File do Student’s book 

Actividades de evaluación 

. Realización dos exercicios do Students book unit 1, páxinas da 6a 11 

. Realización do Practice file do Students book unit 1, páxinas 102 a 103 

. Realización das  actividades do workbook interactivo. 

Criterios de avaliación 

. Completar frases  

. Completar conversacións 

. Speaking : mostar interese. 

 

UNIT 2 :PROJECTS 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario relacionado  con proxectos laborais : horarios, 

reunións 

. Ser capaz de iniciar unha conversa telefónica 

. Ser capaz de utilizar estructuras gramaticais en presente simple e 

continuo 

. Establecer comparacións soioculturais 
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. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos : comunicación oral e escrita 

Vocabulario : 

. Relacionado con proxectos laborais 

. Fechas , horarios,  

. Vocabualrio específico dunha conversa telefónica 

 

Funcións da linguaxe : 

. Manter unha conversa telefónica 

. Mater conversas sobre a marcha dun proxecto : fechas, horarios, ofrecer, 

declinar e aceptar axuda 

 

Estructuras : 

. Presente simple e continuo 

. Aspectos socioculturais 

. Cómo empezar unha conversa telefónica en inglés 

. Importancia da colaboración profesional en proxectos 

 

Actividades de reforzo e ampliación 

. Realización do Practice File do Student’s book 

 

Actividades de evaluación 

. Realización dos exercicios do Students´book , páxinas da 12 á 17 

. Realización de todas as actividades do Workbook dixital. 
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Criterios de avaliación 

. Completar frases 

. Completar conversacións 

. Conversación telefónica 

. Email 

. Realización dun project :a Lunch party 

 

UNIT 3 : LEISURE TIME 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario relacionado co  tempo libre , gustos, aficcións 

. Ser capaz de utilizar estructuras gramaticais en past simple e present 

perfect, past continuous e past perfect. 

. Ser capaz de contar una hi 

. Ser capaz de finalizar unha conversastoria. 

. establecer comparacións de tipo sociocultural 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos : comunicación oral e escrita 

Vocabulario : 

. Relacionado co tempo libre, gustos, aficcións 

. Inforamción : números de teléfono, direccións de email 

. Fórmulas para finalizar unha conversa. 
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 Funcións da linguaxe : 

.Falar sobre tempo de ocio 

. Intercambiar información de contactos 

. Finalizar unha conversa. 

 

Estructuras: 

. Past Simple e Present perfect 

. Past continuous e past perfect. 

. Aspectos socioculturais 

. Importancia dos intereses , gustos e ocio dentro das relacións 

profesionais 

. Aprender a relacionarse intercambiando datos e información persoal 

 

Actividades de reforzo e ampliación 

. Realización do Practice File do Student’s book 

 

Actividades de avaliación 

Formativa 

. Realización dos exercicios do Students´book Unit  , páxinas 18 á 23 

. Realización de todas as actividades do workbook dixital. 

Sumativa 

. Utilización do Progress Test do teacher´s book 

 

Criterios de avaliación 

. Completar adxetivos 
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. Ordenar palabras para obter cuestións 

. Completar frases co pasado simple y present perfect 

. Completar frases co past continuous e past perfect. 

. Speaking, actividade con Role Cards 

 

UNIT 4:  SERVICES & SYSTEMS 

Obxetivos 

. Poder utilizar vocabulario relacionado con servicios e sistemas 

. Ser capaz de explicar cómo funciona algo. Falar de procesos. 

. Ser capaz de introducir información 

. Ser capaz de utilizar estructuras comparativas 

. Establecer comparacións de tipo sociocultural 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos : comunicación oral e escrita  

Vocabulario. 

. Relacionado con sistemas , servicios e funcións 

. Manter conversacións explicando cómo funciona algo e introducindo 

información 

Funciones da linguaxe 

. Falar sobre o funcionamento de sistemas e servicios 

. Comparar novos e vellos sistemas 

. Falar de procesos. Falar de fallos.  

. Discutir problemas e ofrecer consello e recomendación. 

Estructuras 
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. Estructuras comparativas e superlativas. 

. Voz pasiva. 

. Verbos modais: have to, should, might… 

 

Aspectos socioculturais 

. Coñocer o mundo dos novos sistemas e tecnoloxías 

. Importancia da axuda no funcionamento de sistemas 

 

Actividades de ampliación e reforzo 

. Realización do Practice File 

 

Actividades de avaliación 

Formativa 

. Realización de actividades do Students Book, páxinas da 24 á 29 

. Realización das actividades do workbook dixital. 

Sumativa 

. Utilizaciación do Progress test do teacher’s book 

Criterios de avaliación 

. Completar frases con palabras 

. Completar unha conversa. 

. Completar un email 

 

UNIT 5 : CUSTOMERS 

Obxectivos. 

. Poder utilizar vocabulario relacionado co servicio a clientes 
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. Ser capaz de utilizar estructuras no presente simple e continuo para 

situacións de futuro 

. Ser capaz de aprender a conseguir información, 

. Ser capaz de facer e cambiar acordos 

. Establecer comparacións de tipo sociocultural 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

Contidos: comunicación oral e escrita 

Vocabulario 

. Relacionado co servicio a clientes, expectativas, satisfacción, avaliación, 

necesidades 

. Mater conversas facendo e cambiando acordos 

Funcións da linguaxe 

. Falar sobre temas relacionados coa atención a clientes 

. Iniciar unha conversa telefónica 

. Pedir información, establecer preferencias, propoñer cambios e acordos 

Estructuras 

. Presente simple e continuo con sentido de futuro 

 

Aspectos socioculturais 

. Coñocer a importancia do intercambio de información con clientes 

. Entender e valorar a reacción dos clientes: Customers Feedback 

 

Actividades de ampliación e reforzo 

. Realización do Practice File do Student’s book 
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Actividades de avaliación 

Formativa 

. Realicazión das actividades do Students book unit 5 , páxinas da 30 á 35 

. Realización de todas as actividades do workbook dixital unit 5 

Sumativa 

. Utilización do  Progress Test do Teacher´s book 

Criterios de avaliación 

. Completar frases con palabras 

. Completar palabras 

. Escoller a resposta correcta 

. Emparellar mitades de frases 

. Completar unha conversación 

. Speaking: actividade de role cards 

 

UNIT 6 : GUESTS & VISITORS 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario relacionado cos viaxes de negocios 

. Ser capaz de utilizar estructuras gramaticais con verbos modais de 

necesidade, obligación e prohibición 

. Ser capaz de participar en conversas de acollida a novos visitantes 

. Establecer comparacións socioculturais 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos : comunicación oral e escrita 

Vocabulario 
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. Relacionado co mundo de viaxes de negocios, hospitaliade, , sedes, 

facturación… 

. Manter conversas facendo e respostando a ofrecementos 

Funcións da linguaxe 

. Ofrecementos e peticións 

. Benvida a novos visitantes 

. Falar de viaxes de negocios 

. Resolver un problema intercultural. 

Estructuras 

. Verbos modais: must, mustn´t, need; verbos Have to y Allow 

. Aspectos socioculturais 

. Aprender sobre individuos doutras culturas 

. Importancia do nundo dos viaxes de negocios 

. Coñecer a linguaxe do Business travel no mundo profesional 

 

Actividades de ampliación y refuerzo 

. Realización do Practice file do Student´s Book 

 

Actividades de Avaliación 

Formativa 

. Realización dos exercicios do Students Book unit 6, páxinas da 36 á 41 

. Realización de todas as actividades do Workbook unit 6 

Sumativa 

. Utilización do Progress Test do Teacher’s book 
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Criterios de Avaliación 

. Completar frases con palabras dunha lista 

. Completar palabras  

. Escoller a resposta correcta de entre palabras dadas 

. Emparellar midades de frases 

. Completar unha conversación 

. Speaking: actividade con Role Cards 

 

UNIT 7: SECURITY 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario sobre a seguridade no lugar de traballo 

. Ser capaz de explicar e preguntar sobre cambios 

. Introducir e responder a noticias 

. Ser capaz de utilizar o Present perfect e conectores para falar de cambios 

e consecuencias 

. Establecer comparacións socioculturais 

. Avaliar o progreso nol proceso de aprendizaxe 

 

Contidos: comunicación oral e escrita 

Vocabulario 

. Relacionado coa seguridade no traballo. 

. Manter conversas sobre a seguridade no lugar de traballo 

Función da linguaxe 

. Introducir unha conversación 

. Presentar os antecedentes dunha información 
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. Pedir e dar unha explicación 

. Confirmar a información 

 

Estructuras 

. Present perfect e conectores : so, due to, therefore, to, as a result, but, 

however…  

 

Aspectos socioculturais 

. Recoñecer a importancia da seguridade no lugar de traballo 

 

Actividades de Ampliación e reforzo 

. Realizacion do Practice Fila do Student’s book 

 

Actividades de avaliación 

Formativa 

. Realización dos exercicios do Students Book , páxinas 42 á 47 

. Realización das actividades do workbook 

Sumativa 

. Utilización do Progress Test do Teacher’s book 

Criterios de avaliación 

. Completar frases con palabras dunha lista 

. Completar mitades de frases 

. Completar frases con frases en present perfect simple e continuous. 
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UNIT 8: WORKING TOGETHER 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario relacionado co traballo en equipo 

. Ser capaz de utilizar estructuras gramaticais en futuro e verbos modais 

. Ser capaz de presentar e discutir plans 

. Establecer comparacións sociculturais 

. Avaliar o progreso do proceso de apendizaxe 

Contidos: comunicación oral e escrita 

Vocabulario 

. Relacionado  co traballo en equipo. 

. Manter diálogos para  fomentar e alentar o traballo conxunto 

Funcións da linguaxe 

. Presentar e discutir plans 

. Alentar , dar ánimo 

. Falar de plans futuros 

Estructuras 

. Will, going to, e verbos modais 

 

Aspectos socioculturais 

. Recoñecer a necesidade e importancia do traballo en equipo no mundo 

laboral de especialización. 

 

Actividades de ampliación e reforzó 

. Realización do Practice File do  Student’s book 
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Actividades de Avaliación 

Formativa 

. Realización dos exercicios do Students Book Unit 8 , páxinas da 48 á 53 

. Realización  de todas as actividades do workbook unit 8 

 

Sumativa 

Utilización do Progress test do Teacher’s book 

 

Criterios de avaliación 

. Completar palabras 

. Completar frases 

. Escoller a resposta apropiada 

. Speaking: actividade con Role cards 

 

UNIT 9 :LOGISTICS 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario relacionado con Loxística e sistemas de 

suministro 

. Ser capaz de utilizar estructuras en estilo directo 

. Ser capaz de capaz de deixar mensaxes de voz 

. Establecer comparacións socioculturais 

. Avaliar o progreso do proceso de aprendizaxe 

 

Contidos: comunicación oral e escrita 

Vocabulario 
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. Relacionado coa loxística e sistemas de suministro. 

. Manter conversacións realizando e encargándose de pedidos 

 

 

Funcións da linguaxe. 

. Realizar e encargarse de facer pedidos 

. Deixar mensaxes de voz 

. Informar sobre problemas e desacordos 

Estructuras 

Estilo Indirecto 

 

Aspectos socioculturais 

. Coñecer sobre a adquisición e comercialización dos productos dunha 

empresa 

.  Aprender a valorar a loxística para o éxito 

 

Actividades de reforzo e ampliación 

 

. Actividades do Practice Fial do Students’s book 

 

Actividades de Avaliación 

Formativa 

. Realización de todas as actividades do Students book  unit 9 , páxinas 55 

á 59 

. Realización de todas as actividades do workbook, unit 9 
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Sumativa 

. Utilización do Progress Test do Teacher´s book 

 

Criterios de Avaliación 

. Escoller palabras 

. Completar frases 

.Completar conversacións 

. Completar frases con preposicións 

. Completar un vicemail message 

. Speaking : actividade con role cards 

 

UNIT 10 : FACILITIES 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario describindo o teu lugar de traballo 

. Ser capaz de utilizar estructuras con sustantivos contables e incontables  

e cuantificadores 

. Ser capaz de facer suxestións e recomendacións 

. Ser capaz de unir e sintetizar ideas 

. Establecer compasións de tipo sociocultural 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos : comunicación oral e escrita 

Vocabulario 

.Relacionado coas instalacións no traballo. 

. Describir lugares de traballo 
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Funcións da linguaxe 

. Describir instalaciones 

. Hacer y acaptar remomendacinones de mejora en las instalaciones 

. Hacer sugerencias sobre el lugar de trabajo  

 

Estructuras 

. Substantivos contables e incontables e cuantificadores; too e enough. 

 

Aspectos socioculturales 

. Entender a necesidade de traballar nun lugar agradable 

. Importancia do orde e seguridade no lugar de traballo 

. Valorar a importancia das recomendacións de todos os membros dun 

equipo 

 

Actividades de Reforzo 

. Relización do Practice File do Studetn’s book 

 

Actividades de Avaliación 

Formativa 

. Realización de todas as actividades do Students book unit 10, páxinas 60 

á 65 

. Realización dos exercicios do workbook unit 10 

Sumativa 

. Utilización do Progress Test do Teacher’s book 
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Criterios de Avaliación 

.  Escoller palabras 

. Completar frases 

. Emparellar mitades de frases 

 

UNIT 11: DECISIÓNS 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario para tomar decisións e participar en decisións 

. Ser capaz de utilizar estructuras gramaticais co  primeiro e segundo tipo 

de condicional 

. Ser capaz de ser persuasivo 

. Falar de posibilidades futuras 

. Establecer paralelismos socioculturais 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos: comunicación oral e escrita 

Vocabulario 

. Relacionado con estructuras sobre decisión. 

. Participar en conversacións  decidindo e debatindo ideas 

Funcións da linguaxe 

.Toma e participación de decisións 

. Cómo introducir unha pregunta 

. Participación en debates 

. Dar opinións 

. Estar en acordo ou desacordo 
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. verificar información 

. Alcanzar unha decisión 

   

Estructuras 

. Primeiro e segundo tipo de condicional 

 

Aspectos socioculturais 

. Aprender a importancia de debatir, mostrar un acordo e desacordo 

. Recoñecer a importancia do traballo en equipo 

. Aprender a valorar e analizar as opinións dos demáis 

 

Actividades de Reforzo 

. Actividades do Practice File da unidade do Student’s Book 

 

Actividades de Avaliación 

Formativa 

. Realización dos exercicios do students book unit 11,páxinas 66 á 71 

. Realización das actividades do Workbook 

Sumativa 

. Utilización do Progress Test do Teacher’s book 

 

Criterios de Avaliación  

. Completar frases con palabras 

. Correxir frases incorrectas 

. Speaking: Actividade con role cards 
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UNIT 12 : INNOVATION 

Obxectivos 

. Poder utilizar vocabulario sobre innovación e  novas ideas. 

. Poder utilizar vocabulario para falar de logros e cualidades persoais. 

. Ser capaz de utilizar estructuras  de superlativo 

. Ser capaz de facer unha presentación formal 

. .Establecer comparacioóns de tipo sociocultural 

. Avaliar o progreso no proceso de aprendizaxe 

 

Contidos: comunicación oral e escrita 

Vocabulario 

. Relacionado coa exposición de novas ideas. 

. Nos intercambios comunicativos manexar léxico apropiado para realizar 

unha presentación de tipo formal 

. Relacionado coas cualidades persoais. 

. Relacionado cos logros. 

Funcións da linguaxe 

. Falar sobre novas ideas 

. Elaborar unha presentación formal 

. Responder a comentarios e preguntas difíciles 

. Falar sobre casos extremos 

Estructuras 

Superlativo 
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Aspectos socioculturais 

. Recoñecer a importancia da innovación no sector empresarial 

. Coñecer o valor dunha boa presentación dun novo proxecto 

Actividades de Ampliacion e refuerzo 

 

. Realización do progress file do Students’ book 

 

Actividades de Avaliación  

Formativa 

. Realización das actividades do Students book unit 12, páxinas 72 á 77 

. Realización das actividades do workbook, unit 12 

Sumativa 

. Utilización do Progress Test do Teacher’s book 

 

Criterios de avaliación 

. Escoller a resposta correcta 

. Completar frases 

. Completar frases con formas superlativas 

. Speaking: actividades con role cards 
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4. CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS 

Ciclo Medio 

Tal e como se contempla na metodoloxía global da área, empregarase un 

enfoque comunicativo, entendendo por tal o uso da lingua para a 

comunicación en situacións reais e significativas. Neste caso, e dado que o 

alumnado deste ciclo medio só cursa esta materia no primeiro ano, o 

enfoque tentará ser especialmente práctico, desenvolvendo as catro 

destrezas lingüísticas de maneira integrada e facendo moito fincapé no 

aspecto oral da lingua e en conseguir que o alumnado adquira as 

habilidades necesarias para poder seguir aprendendo e perfeccionando a 

lingua no futuro dentro das súas necesidades profesionais específicas. 

Por outra banda, este enfoque complementarase con traballo grupal por 

proxectos relacionados co contido de cada unha das unidades e 

adaptándoo de maneira creativa e práctica ao mundo dunha empresa 

concreta sobre a que o alumnado traballará ao longo do curso. 

Por último, e para favorecer o uso da lingua real e en situacións reais, 

farase uso de recursos de internet e novas tecnoloxías en xeral, o que 

redundará tamén nunha maior implicación e motivación por parte do 

alumnado. 

 Ciclo Superior 

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 desta titulación de técnico superior neste sector. Trátase dun 

módulo eminentemente procedemental, no que se desenvolve a 

competencia comunicativa en inglés necesaria no contexto profesional, 

tanto a nivel oral como a nivel escrito. A competencia comunicativa en 

inglés ten que ver tanto coas relacións interpersoais como co manexo da 

documentación propia do sector. 

 A formación do módulo contribúe a alcanzar o obxectivo xeral  do ciclo 

formativo, e as competencias. 
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 As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten 

alcanzar os obxectivos do módulo están relacionadas con: 

 – Utilización da lingua inglesa tanto a nivel oral como a nivel 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.  

– Utilización das técnicas de comunicación para potenciar o traballo en 

equipo. 

 

5. MATERIAIS E RECURSOS 

Ciclo Medio: 

Business Result (Elementary) 

Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, Audio CD e Interactive 

Workbook & Video. 

A maiores, complementarase co uso de ordenadores e das ferramentas e 

recursos de internet aos que o alumnado terá acceso por medio deles. 

Ciclo Superior: 

Business Result ( Intermediate) 

Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, Audio CD e Interactive Workbook 

and Video 

 

 

A maiores, complementarase co uso de ordenadores e das ferramentas e 

recursos de internet aos que o alumnado terá acceso por medio deles. 
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6. AVALIACIÓN INICIAL 

Durante os primeiros días de clase adicarase unha ou varias sesión a facer 
actividades de avaliación inicial que sirvan para comprobar en que medida 
o alumnado executa as competencias necesarias para o seguimento da 
programación. Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un 
ou varios dos seguintes: 
 

• Observación sistemática. 
• Entrevista oral. 
• Cuestionario. 
• Análise de producións escritas. 
• Proba específica. 

 
     Debido a diversidade dos alumnos é de vital importancia que o 

profesorado coñeza canto antes os puntos fortes e débiles do alumnado 
para saber en que situación se atopan os estudantes en relación cos 
contidos novos que se van a tratar. O departamento ten preparado 
diferentes probas ( tests de diagnóstico, probas escritas, orais, follas de 
auto avaliación para seguir o progreso de cada quen na lingua, o modo en 
que aprendeu, a súa experiencia anterior etc) para cada grupo de alumnos 
encamiñadas a avaliar os seus coñecementos e os diferentes estilos de 
aprendizaxe ademáis de reflectir as súas actitudes cara a lingua inglesa. 
Unha lectura atenta de estas probas proporcionaralle os profesores 
información esencial sobre os seus alumnos. 

 
 
7. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES. 
 

O calendario de exames para recuperación de pendentes será establecido 

pola Xefatura de Estudos e a Xefatura de Departamento será a encargada 

de coordinar todo o proceso de recuperación de pendentes do seu 

departamento, se ben poderá delegar nos restantes membros algunhas 

destas actividades. 
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8. ELEMENTOS TRASVERSAIS 

Os temas transversais  abordaranse dende unha exposición razoada e 

neutra de conceptos como a igualdade ante ley, saúde e benestar, ética 

nos comportamentos inherentes á relación laboral, etc. Todos eles 

relacionados co mundo do traballo, coa súa regras de funcionamento e o 

acceso ao emprego. Os temas a tratar serán:  

-Educación moral e cívica.  

-Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos.  

-Educación medioambiental.  

-Educación do consumidor.  

-Educación para a saúde, seguridade e hixiene.  

-Educación para a diversidade cultural.  

-Educación para a convivencia e o  diálogo como forma de resolver 

problemas.  

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS / EXTRAESCOLARES. 

 

Os alumnos e alumnas poderán participar na elaboración de distintas 
exposicións relacionadas coa cultura e lingua inglesa,  como se leva 
facendo nos últimos anos.   
 

10. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 

Establécese que a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se 

realice en dous momentos do curso escolar. O primeiro realizarase ao final 

de cada trimestre, estará a cargo dos titores de cada curso e levarase a 

cabo de acordo co cuestionario que estableza a Xefatura de Estudos. Ao 

mesmo tempo, os membros do Departamento avaliarán o seu desempeño 

de acordo coa seguinte táboa, que deberán cubrir para cada nivel no que 

impartan a materia.  

O segundo realizarase ao final de curso e terá como protagonista o 

alumnado de cada grupo a través da enquisa que se xunta ao final desta 

programación como Anexo. Os datos recollidos serán utilizados para facer 
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unha valoración na Memoria do Departamento e para establecer as 

propostas de mellora que se consideren necesarias. 

 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS      CURSO  2016/17 

  

PROFESOR/A: NIVEL:  

  

A) INDICADORES XERAIS SOBRE O GRUPO  

  

1.  Que fago para coñecer a clase?  

a) Realizo unha charla o 1º día de clase  

b) Utilizo a proba de avaliación inicial  

c) Utilizo a información da reunión de avaliación 

inicial 

 

  

2. Teño en conta a diversidade ao organizar a clase?  

a) Coloco os alumnos/as por orde de lista  

b) Deixo que se coloquen eles por afinidade  

c) Organizo grupos de traballo variables  

  

3. Os alumnos reciben as explicacións que precisan?  

a) Explico primeiro para todo o grupo  

b) Dou explicacións individuais  
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4. Propoño exercicios de diferente nivel en cada 

unidade  

 

  

5. Teño en conta aos alumnos que se afastan da media  

a) Propoño exercicios de reforzo  

b) Propoño exercicios de ampliación  

  

 

B) INDICADORES SOBRE A PROGRAMACIÓN  

  

1.  Explico a Programación aos alumnos  

a) Ao comezo do curso  

b) Ao comezo de cada avaliación  

  

2. Consulto a programación ao longo do curso  

3. Adapto a Programación ao desenvolvemento das 

clases 

 

4. ao comezo de cada unidade explico ao alumnado 

os obxectivos e os aspectos que se van traballar 

 

  

 

C) ACTIVIDADES NA AULA  

  

1. Os alumnos traballan na aula   
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a) De forma individual  

b) Os alumnos traballan en parellas  

c) Os alumnos traballan en pequenos grupos  

  

2. Os exercicios que lles propoño  

a) Son pechados, de resposta fixa  

b) Son abertos, con varias posibles respostas  

c) Promoven a cooperación entre eles  

  

3. Na metodoloxía que aplico  

a) Procuro utilizar ferramentas TIC  

b) Procuro que os alumnos utilicen as ferramentas 

TIC 

 

c) Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe 

autónoma 

 

d) Baséome no libro e aporto ideas propias  

  

4. Como se pasan horas lectivas  

a) Conseguindo silencio  

b) Explico a teoría  

c) Respondo a preguntas, fomento a participación  

d) Observo o traballo dos alumnos  

e) Corrixo aos alumnos de xeito individual  
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D) AVALIACIÓN  

  

1. Emprego diferentes tipos de probas  

a) Exames escritos  

b) Preguntas orais  

c) Traballo individual  

d) Traballo en equipo  

  

2. Ao rematar cada unidade avalío os contidos e 

actividades 

 

a) Non  

b) Si   

  

3. Fago recuperacións parciais das avaliacións 

suspensas 

 

a) Non  

b) A avaliación continua fai innecesaria a 

recuperación parcial 

 

 

 

11. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

Os procedementos que este departamento segue para avaliar a 

programación son os seguintes. 

1 – Na reunion semanal do departamento revísase sempre no primeiro 

lugar a temporización da programación  
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2 - Mensualmente revisarase a temporización da programación así como a 

secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos 

grupos, adaptando esta diversidade ao alumnado. 

3 – Ó rematar cada evaluación, isto é cada trimestre, revísanse a 

temporización, secuenciación,os contidos e os resultados de dita 

evaluación, así como o grado de consecución dos obxetivos propostos na 

programación e a adquisición das competencias. 

4 – Ó final de curso, estudiarase e revisarase en profundidade a 

temporización, a secuenciación e a profundidade da programación así 

como o grado de cumprimento de obxetivos e de adquisición de 

competencias de acordo coas táboas adxuntas. .En caso de haber algunha 

incidencia estudiarase e anotarase as modificacións pertinentes na 

memoria final do departamento e teranse en conta a hora de facer a 

programación do seguinte curso. 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO 

PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 

A revisión das Programacións é unha fase necesaria para a mellora do 

proceso educativo e, no caso da materia de Lingua e Literatura Galegas, en 

cumprimento do establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, DOG do 

29 de xuño e outras disposicións relacionadas, acórdase que ao final de 

cada curso académico incluirase na orde do día da reunión final de curso 

un punto relativo á avaliación e revisión da presente Programación.  

Nese punto realizarase unha análise da presente programación na que se 

terán en conta os resultados obtidos polo alumnado (índices de aprobados 

e suspensos, resultados dos alumnos coa materia pendente), as 

dificultades que puidesen ter xurdido no desenvolvemento dos temas, os 

cambios que por diferentes motivos se efectuasen nos contidos ou na 

orde de explicación dos mesmos e os resultados das enquisas realizadas 

polo profesorado en cada trimestre e polo alumnado ao final do curso. 

Esta análise estará recollida na memoria de fin de curso do Departamento 

e terá tamén un apartado coas propostas de modificación e mellora que 

se deberán realizar nas programacións do curso seguinte. 


