
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pinguela 2018/201927015311 Monforte de Lemos

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
formativos de
grao básico

CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3011 Comunicación e sociedade I 72018/2019 245206

MPMP30_11 Comunicación en linguas galega e castelá I 72018/2019 10588

MPMP30_11 Comunicación en lingua inglesa I 72018/2019 7059

MPMP30_11 Sociedade I 72018/2019 7059

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

Profesorado asignado ao módulo ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ,MARÍA XOSÉ VIDAL ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

 No Real Decreto 127/2014 do 28 de febreiro, que regula certos aspectos da Formación Profesional Básica no sistema educativo, así como  as

competencias relacionadas con eles, hai varias competencias xerais a toda a aprendizaxe.

As competencias que os estudantes desenrolarán para unha aprendizaxe permanente no ámbito da materia de Inglés na área de Comunicación e

Sociedade son as seguintes:

a. Ler e comprender un texto escrito e amosar unha comprensión activa mentres escoitan un texto oral para ser capaces de resumir a idea principal

e entender as ideas secundarias.

b. Comunicar mensaxes orais ou escritas usando a linguaxe máis adecuada a unha situación dada, seguindo un modelo.

c. Entender e producir textos orais e escritos en resposta a situacións cotiáns.

d. Participar en intercambios comunicativos e expresar opinións mostrando respecto e cooperación.

e. Aprender a evitar estereotipos lingüísticos que impliquen xuízos de valores, prexuízos  raciais, sexismo, etc.

f. Mostrar respecto cara as opinións e crenzas dos demais.

g. Usar razoamentos críticos como fonte de enriquecemento persoal cando se analiza o papel que xogan os medios.

h. Pensar criticamente ó usar os medios e as novas tecnoloxías, e usalas de forma

responsable, recoñecendo a súa gran importancia no mundo actual.

i. Dominar a pronunciación, entoación e o léxico para mellorar a competencia

comunicativa.

j. Entender o coñecemento do idioma como un medio de comprender a propia realidade e desenrolar as habilidades intelectuais.

k. Valorar a lectura como fonte de información ou actividade para o tempo de lecer.

l. Buscar, procesar e organizar a información encontrada a través de diferentes fontes: dicionarios, internet, enciclopedias, etc.

m. Organizar a información usando distintos tipos de organizadores como resumes mapas conceptuais, esquemas, etc.

n. Producir traballos en papel ou dixitalmente, tendo en conta a orde lóxica e seguindo as normas que regulan o traballo escrito.

o. Desenrolar actividades individualmente ou en grupo que favorezan a súa autonomía e iniciativa persoal.

p. Cooperar activamente en situacións de aprendizaxe.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 UTILIZACIÓN DE
ESTRATEXIAS DE
COMUNICACIÓN
ESCRITA EN LINGUA
CASTELÁ

20 5

2 LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
EN LINGUA CASTELÁ
ANTERIORES Ó
SÉCULO XX

15 5

3 COÑECEMENTO DA
FORMACIÓN DA
LINGUA CASTELÁ E
DAS DISTINTAS
ETAPAS DA SÚA
HISTORIA SOCIAL
ATA O SÉCULO XIX,
ASÍ COMO OS
FENÓMENOS DE
CONTACTO DE
LINGUAS

20 5

4 UTILIZACIÓN DE
ESTRATEXIAS DE
COMUNICACIÓN
ORAL EN LINGUA
CASTELÁ

10 5

5 UTILIZACIÓN DE
ESTRATEXIAS DE
COMUNICACIÓN
ESCRITA EN LINGUA
GALEGA.

10 5

6 LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
EN LINGUA GALEGA
ANTERIORES Ó
SÉCULO XX

10 5

7 COÑECEMENTO DA
FORMACIÓN DA
LINGUA GALEGA E
DAS DISTINTAS
ETAPAS DA SÚA
HISTORIA SOCIAL
ATA O SÉCULO XIX,
ASÍ COMO OS
FENÓMENOS DE
CONTACTO DE
LINGUAS.

10 5

8 UTILIZACIÓN DE
ESTRATEXIAS DE
COMUNICACIÓN
ORAL EN LINGUA
GALEGA

10 5

9 INTERACTING WITH
OTHERS

23 10

10 A NEW JOB 23 10

11 OUTSIDE THE
OFFICE

24 10

12 VALORACIÓN DAS
SOCIEDADES
PREHISTÓRICAS E
ANTIGAS E A SÚA
RELACIÓN CO
MEDIO NATURAL

35 15

13 VALORACIÓN DA
CREACIÓN DO
ESPAZO EUROPEO
NA IDADE MEDIA E
NA IDADE MODERNA

35 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA CASTELÁ 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de
textos breves seleccionados, estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade

CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero

CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas

CA2.5 Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e niveis da lingua, e pautas de elaboración

CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso

CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título

CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe
para mellorar a comunicación escrita

CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto

CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e comprobouse a validez das inferencias realizadas

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de textos. Características de textos de propios da vida cotiá e profesional.

 Estratexias de lectura: elementos textuais.

 Pautas para a utilización de dicionarios diversos.

 Estratexias básicas no proceso de composición escrita.

 Presentación de textos escritos en distintos soportes. Aplicación das normas gramaticais e ortográficas en lingua castelá e en lingua galega.

 Textos escritos. Principais conectores textuais en lingua castelá e en lingua galega. Aspectos básicos das formas verbais nos textos, con especial atención ás perífrases verbais, á
concordancia e a coherencia temporal e modal. Funcións substantiva, adxectiva e adverbial do verbo. Sintaxe (enunciado, frase e oración; suxeito e predicado; complemento directo,
 Léxico específico da familia profesional do título.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA CASTELÁ ANTERIORES Ó SÉCULO XX 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto
persoal SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de
información

CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais

CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos

CA3.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua castelá a partir de textos literarios

4.2.e) Contidos

Contidos

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua castelá a partir da Idade Media e ata o século XVIII.

 Narrativa: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria.

 Poesía: temas e estilos recorrentes segundo a época literaria. Interpretación.

 Teatro: temas e estilos segundo a época literaria.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA CASTELÁ E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O
SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS

20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de
linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá

CA5.2 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX

CA5.3 Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións de bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico

CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos

4.3.e) Contidos

Contidos

 A formación da lingua galega e da lingua castelá.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX.

 Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico e interferencias).

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

 Crítica dos prexuízos lingüísticos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA CASTELÁ 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa,
estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas básicas SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de actualidade e identificáronse as súas características principais

CA1.2 Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral

CA1.3 Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e nas exposicións

CA1.4 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos
discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero

CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución

4.4.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral.

 Intercambio comunicativo: elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais informais e formais da lingua; adecuación ao contexto comunicativo.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral. Organización da frase: estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá.

 Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC).
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LINGUA GALEGA. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de
textos breves seleccionados, estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade

CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero

CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas

CA2.5 Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e niveis da lingua, e pautas de elaboración

CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso

CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título

CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe
para mellorar a comunicación escrita

CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto

CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e comprobouse a validez das inferencias realizadas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de textos. Características de textos de propios da vida cotiá e profesional.

 Estratexias de lectura: elementos textuais.

 Pautas para a utilización de dicionarios diversos.

 Estratexias básicas no proceso de composición escrita.

 Presentación de textos escritos en distintos soportes. Aplicación das normas gramaticais e ortográficas en lingua castelá e en lingua galega.

 Textos escritos. Principais conectores textuais en lingua castelá e en lingua galega. Aspectos básicos das formas verbais nos textos, con especial atención ás perífrases verbais, á
concordancia e a coherencia temporal e modal. Funcións substantiva, adxectiva e adverbial do verbo. Sintaxe (enunciado, frase e oración; suxeito e predicado; complemento directo,
 Léxico específico da familia profesional do título.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS EN LINGUA GALEGA ANTERIORES Ó SÉCULO XX 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua galega anteriores ao século XX, xerando criterios estéticos para a construción do
gusto persoal SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua galega no período considerado e recoñecéronse as obras máis representativas

CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de
información

CA4.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais

CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos

CA4.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua galega a partir de textos literarios

4.6.e) Contidos

Contidos

 Pautas para a lectura de fragmentos literarios.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 Características estilísticas e temáticas da literatura en lingua galega desde a Idade Media e ata o século XIX.

 A literatura medieval.

 A literatura dos Séculos Escuros.

 A literatura do século XIX: etapas e obras máis significativas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 COÑECEMENTO DA FORMACIÓN DA LINGUA GALEGA E DAS DISTINTAS ETAPAS DA SÚA HISTORIA SOCIAL ATA O
SÉCULO XIX, ASÍ COMO OS FENÓMENOS DE CONTACTO DE LINGUAS.

10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de
linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá

CA5.2 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega e da lingua castelá anterior ao século XX

CA5.3 Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións de bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito lingüístico

CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos

4.7.e) Contidos

Contidos

 A formación da lingua galega e da lingua castelá.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX.

 Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico e interferencias).

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Valoración do plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

 Crítica dos prexuízos lingüísticos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 UTILIZACIÓN DE ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LINGUA GALEGA 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa,
estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas básicas SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de actualidade e identificáronse as súas características principais

CA1.2 Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral

CA1.3 Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e nas exposicións

CA1.4 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos
discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero

CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución

4.8.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Aplicación de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Pautas para evitar a disrupción en situacións de comunicación oral.

 Intercambio comunicativo: elementos extralingüísticos da comunicación oral; usos orais informais e formais da lingua; adecuación ao contexto comunicativo.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral. Organización da frase: estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá.

 Composicións orais: exposicións orais sinxelas sobre feitos da actualidade; presentacións orais sinxelas; uso de medios de apoio (medios audiovisuais e TIC).
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 INTERACTING WITH OTHERS 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas,
relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional NO

RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional,
activando estratexias de comunicación básicas NO

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional,
desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas

CA1.2 Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas ou recibidas mediante formatos electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as súas implicacións no
uso do vocabulario empregado

CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases
e palabras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible segundo o propósito comunicativo do texto

CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estruturado, utilizando un repertorio memorizado de modelos de oracións e conversas breves e básicas, sobre situacións
habituais frecuentes e de contido altamente predicible

CA2.2 Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar o interese e a comprensión

CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e sempre
que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada

CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto

CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido
moi predicible

CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo de discriminación

4.9.e) Contidos

Contidos

 Descrición xeral de persoas, lugares e obxectos dos ámbitos profesional e público.

 Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal ou profesional.

 Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a interacción.

 Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa.

 Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, aos contextos e aos propósitos comunicativos tendo en conta un enfoque centrado no uso da lingua e na súa dimensión
social.
  Estruturas gramaticais básicas:

  A oración simple e a oración composta con and/or/but.

 Propiedades básicas do texto.
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Contidos

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Estratexias de planificación e de corrección escrita.

 Estratexias de expresión e de interacción escrita.

 Usos sociais da lingua: información xeral, opinión e valoración.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 A NEW JOB 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas,
relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional NO

RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional,
activando estratexias de comunicación básicas NO

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional,
desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo de discriminación

CA2.3 Utilizáronse estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira, como a observación da persoa interlocutora e a procura da súa axuda para facilitar a
bidirecionalidade da comunicación

CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto

CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos procesadores na composición dos textos

4.10.e) Contidos

Contidos

 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras.

 Narración e explicación sobre situacións habituais e frecuentes do presente, do pasado e do futuro.

 Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais.

 Formatos electrónicos máis usuais.

 Funcións comunicativas máis habituais dos ámbitos persoal, público ou profesional en medios escritos.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 OUTSIDE THE OFFICE 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas,
relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional NO

RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional,
activando estratexias de comunicación básicas NO

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional,
desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible

CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a entender o sentido xeral da mensaxe

CA1.5 Realizáronse presentacións orais breves de textos descritivos, narrativos e instrutivos dos ámbitos persoal, público ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura
de cada tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos

CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes

CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países onde se fale a lingua estranxeira

CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a lingua estranxeira

CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo
do texto

CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas

CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos estruturados

CA3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional

CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión

4.11.e) Contidos

Contidos

 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en presente e pasado; verbos principais, modais e auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e frecuentes.
Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e finalizar.
 Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico que presenten maior dificultade.

 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.

 Comprensión da información global e da idea principal de textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, público ou profesional.

 Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados.

 0Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

  Dicionarios impresos e en liña, e correctores ortográficos.
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Contidos

 Coherencia espazo-temporal e cohesión a través do uso de recursos sinxelos para iniciar, desenvolver ou rematar un texto escrito.

 Contidos léxico-semánticos sinxelos e básicos da lingua inglesa.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 VALORACIÓN DAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS E ANTIGAS E A SÚA RELACIÓN CO MEDIO NATURAL 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os
elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo

CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das principais
culturas que o exemplifican

CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas coas
sociedades actuais

CA1.4 Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio galego e peninsular, identificando e comparando as súas principais características

CA1.5 Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos

CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no territorio galego e
peninsular

CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga

CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación

CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo

4.12.e) Contidos

Contidos

 Paisaxes naturais: aspectos xerais e locais.

 Sociedades prehistóricas.

 Nacemento das cidades: hábitat urbano e a súa evolución; gráficos de representación urbana; sociedades urbanas antigas; cultura grega (extensión, trazos, fitos principais e características
esenciais da arte grega); cultura romana (características esenciais da arte romana); sociedades prehistóricas e antigas no territorio galego e peninsular.
 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (guións, esquemas, resumos, etc); ferramentas sinxelas de localización cronolóxica; vocabulario
seleccionado e específico.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 VALORACIÓN DA CREACIÓN DO ESPAZO EUROPEO NA IDADE MEDIA E NA IDADE MODERNA 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas características principais,
así como a súa persistencia na sociedade actual e no contorno inmediato SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co espazo extraeuropeo e as características máis
significativas das sociedades medievais en Galicia e en España

CA2.2 Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus elementos principais

CA2.3 Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios coloniais en América nas culturas autóctonas e nas europeas

CA2.4 Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade Moderna nas principais potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e en España

CA2.5 Valoráronse os indicadores demográficos básicos das transformacións na poboación europea, española e galega durante o período analizado

CA2.6 Describíronse as principais características da análise das obras pictóricas a través do estudo de exemplos arquetípicos das escolas e dos estilos que se suceden en Europa, en
España e en Galicia desde o Renacemento ata a irrupción das vangardas históricas

CA2.7 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do perfil do título, analizando as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos

CA2.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación

CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo en equipo

4.13.e) Contidos

Contidos

 Europa medieval: persistencia de usos e costumes (espazo agrario e as súas características); contacto con outras culturas.

 Europa das monarquías absolutas: grandes monarquías europeas (localización e evolución sobre o mapa no contexto europeo); monarquía absoluta en España; evolución do sector
produtivo durante o período.
 Colonización de América.

 Galicia na época medieval e moderna.

 Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos).

 Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: recursos básicos (resumos, fichas temáticas, biografías, follas de cálculo ou similares, etc); vocabulario específico.
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 En cuanto a la valoración del módulo de Comunicación y sociedade I, las unidades formativas Comunicación en linguas galega e castelá

puntuarán un 40% y la unidad  formativa Sociedade I un 30%, al igual que la UF Comunicación en lengua inglesa.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

¿ CA1 Comprender textos orales y escritos mediante a identificación de la información y el reconocimiento de las ideas más reseñables  y  de la

intencionalidad.

¿ Expresar de forma clara, ordenada y correcta, textos orales y escritos que resuman la información oída o leída.

¿ Usar la lectura, con progresiva autonomía, como fuente de información y de formación, recurriendo a manuales, diccionarios, folletos, internet,

etc.

¿ Relacionar informaciones de medios diversos sobre un mismo tema, con capacidad para contrastar la información y tomar decisiones.

¿ Aplicar las ideas y los conocimientos adquiridos a tareas concretas.

¿ Expresar de modo oral y escrito textos con intención de informar, solicitar e reclamar, con formato y registro adecuados.

¿  Elaborar pequeños proyectos con los pasos precisos de planificación, ejecución y evaluación.

¿ Elaborar documentos con recursos informáticos empleando imágenes, gráficos y complementos precisos.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

Se valorará del siguiente modo:

ACTITUD (1)

¿ 10% - 1 puntuación máxima para valorar comportamiento ,asistencia  y puntualidad.(positivo o negativo)

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS (9)

¿ 80% - 8 puntuación máxima para valorar las pruebas escritas u orales.(una por evaluación )

¿ 10 % - 1 puntuación máxima para valorar el trabajo en casa (cuaderno de ejercicios) y el trabajo en el aula: participación, actitud grupal e

individual.

En canto á UF de lingua inglesa, os mínimos esixibles neste curso basearanse en:

1. Comprensión e produción de textos orais básicos en inglés:

1.1 Ideas principais en chamadas telefónicas, mensaxes, ordes ou instrucións.

1.2 Descripcións xerais de persoas, lugares ou cousas (relativas ó lugar de traballo ou xerais).

1.3 Narracións sobre situacións comúns do presente, pasado ou futuro.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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1.4 Léxico ou expresións  para poder participar en tarefas ou intercomunicacións  diarias na vida persoal ou profesional.

1.5 Gramática:

- Tempos e formas verbais en presente e pasado, ademais dos verbos modais e

auxiliares.

- Elementos lingüísticos esenciais

- Marcadores do discurso para iniciar , ordenar e terminar.

1.6 Pronunciación de fonemas ou grupos fónicos básicos que representen serios problemas.

1.7 Uso dos rexistros apropiados para  as relacións sociais.

1.8 Estratexias de comprensión básicas e habilidades para unha escoita activa.

2. Participación en conversacións en inglés.

2.1 Estratexias de comprensión e habilidades para unha escoita activa para iniciar, manter e cerrar unha interacción.

3. Produción de mensaxes e textos sinxelos en inglés.

3.1 Comprensión global e  da idea global en textos comúns sobre a vida persoal e o lugar de traballo.

3.2 Léxico común para participar en intercambios sinxelos e tarefas diarias con respecto á súa vida persoal ou profesional.

4. Produción de breves textos  escritos, simples e ben estruturados.

4.1 Gramática:

- Tempos e formas verbais. Relacións temporais: accións anteriores, posteriores e

simultáneas.

- Estruturas gramaticais básicas.

- Funcións comunicativas máis comúns que se usan por escrito en comunicacións persoais e laborais.

4.2 Elementos lingüísticos básicos usados en textos comunicativos, o seu contexto e a súa finalidade.

4.3 Características básicas dun texto.

4.4 Técnicas e estratexias de comprensión lectora.

4.5 Estratexias de planificación e corrección.

En relación ao módulo de Comunicación e Sociedade I a nota ven distribuida

do seguinte xeito:

 Un 70% da nota (7 puntos de 10) corresponde ás unidades formativas de

Comunicación en Sociedade I e Linguas Galega e Castelá I.

 Un 30% da nota (3 puntos de 10) corresponde á unidade formativa de Lingua

estranxeira (inglés).

Dentro da unidade formativa de Comunicación en Lingua Inglesa I, a distribución das porcentaxes será a seguinte:

A cualificación total (3 puntos de 3) corresponderá á media aritmética das cualificacións obtidas nas probas escritas, traballos e actividades

realizadas ó longo do trimestre. O exame, un por trimestre, terá a seguinte estrutura:

-Grammar and vocabulary (5 puntos)

-Reading Comprehension (3 puntos)

-Writing task (2 puntos)

Realizarase aproximación á alza na media final en cada avaliación cando o decimal sexa 0.50.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

NA UF De lingua castelá e de Sociedade,

Al final de cada tema se realizarán actividades de refuerzo, apoyo y de autoevaluación de manera que el alumno sea consciente de sus progresos

y deficiencias.

Después de cada evaluación , se hará una recuperación basada en mínimos para que el alumno pueda alcanzar un resultado positivo, se hará un

examen similar al de evaluación, pero su valoración será sobre 10.

En canto á UF de lingua inglesa:

     Unha gran variedade de actividades permite que os alumnos que o necesiten dispoñan de tarefas de amplificación ou de reforzo. O cd de

recursos do profesor contén actividades de repaso de nivel básico e tamén actividades de amplificación dos contidos vistos. Todas estas

actividades, se o profesor o considerase adecuado, serán ampliadas con outro material adicional.

     Os contidos serán acumulables ao longo de todo o curso, favorecendo, por unha parte que o alumno non esqueza aqueles coñe-cementos xa

adquiridos, e por outra permitindo a aqueles alumnos que non superaron os obxectivos propostos a posibilidade de facelo antes de finalizar o

curso.

     Ao tratarse dunha aprendizaxe progresiva, a avaliación e a recuperación será continua; aprobar a avaliación superior, supón aprobar todo o

anterior.

     Os alumnos que ao final do módulo non acaden os contidos mínimos terán que recuperalo. Os criterios de avaliación serán os mesmos que os

aplicados durante o presente curso académico.

     Recoméndase a gramática da editorial Cambridge University Press: Essential English Grammar in Use de Raymond Murphy (with answers) para

preparar a parte de gramática.

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

NA UF De lingua castelá e de Sociedade,

Al final de cada tema se realizarán actividades de refuerzo, apoyo y de autoevaluación de manera que el alumno sea consciente de sus progresos

y deficiencias.

Después de cada evaluación , se hará una recuperación basada en mínimos para que el alumno pueda alcanzar un resultado positivo, se hará un

examen similar al de evaluación, pero su valoración será sobre 10.

En canto á UF de lingua inglesa:

Pérdida de avaliación continua: despois do 10% de faltas, o alumno/a perderá o dereito a avaliación continua e deberá presentarse a un exame

final, no que se avaliarán os mínimos esixibles, mencionados nesta programación, que son os criterios de avaliación que aparecen nas diferentes

unidades didácticas.

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

O departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento da programación. Reflectirase o grao de cumprimento da mesma e a

xustificación razoada no caso de desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso

anterior e outras circunstancias. O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

1.- A observación dos alumnos e as actividades nas primeiras semanas do curso.

2.- Unha proba de nivel inicial (durante a primeira semana de clase) que abarque as catro destrezas (reading, writing, listening, speaking) para

establecer qué nivel correspondente ao Marco Commún Europeo das linguas pode ser o punto de partida para secuenciar o curriculo deste curso

dun xeito máis efectivo ao perfil do alumnado co que nos atopamos.

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

Proporcionaránse actividades diversas tendo en conta a diversidade existente na aula con respecto ao nivel de coñecementos e tamén os distintos

graos de facilidade para a aprendizaxe que teñan os alumnos/as.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores atópase incluída nos propios contidos mínimos esixibles,  incluíndo:

¿ Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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

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

da empresa.

Estes contidos serán avaliados prestando atención ao cumprimento dos seguintes criterios relativos ás comunidades onde se fala a lingua

estranxeira:

¿ Definición dos trazos máis salientables dos costumes.

¿ Descrición e aplicación das normas e dos protocolos de relación social.

¿ Identificación das crenzas e valores.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O Seminario de Inglés do IES A Pinguela contempla axudar e participar nas actividades complementarias ou extrescolares que xeralmente se

levan a cabo anualmente por parte do equipo de profesores que imparten a este ciclo na parte que lle corresponda.
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