
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pinguela 2020/202127015311 Monforte de Lemos

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0156 Inglés 62020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo LUCÍA CARRAL LÓPEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado LUCÍA CARRAL LÓPEZ

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

Os obxectivos xerais especificados no Decreto 191/2010, referidos ao módulo profesional MP0156, desenvolveranse coa fin de que o alumnado

adquira a Unidade de Competencia 0977_2, concretándose nas competencias profesionais tamén especificadas no devandito decreto.

Obxectivos Xerais

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.

o) 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.

s) Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, recoñecendo outras prácticas, ideas ou crenzas, para resolver problemas e

tomar decisións.

Competencias profesionais

a) Tramitar documentos e comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información obtida.

m) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

q) Participar nas actividades da empresa con respecto e con actitude de tolerancia.

r) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

s) Participar no traballo en equipo respectando a xerarquía definida na organización.
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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 Chegada a un novo posto de traballo.A NEW JOB 42 20

2 Rutinas e actividades básicas nunha oficina.OFFICE BASICS 37 20

3 Atención telefónica, reunións e queixas.INTERACTING WITH
OTHERS

37 20

4 Transportes e exposicións. Actividades fóra da oficina.OUTSIDE THE
OFFICE

46 20

5 Ordenadores, controis e banca.TECHNOLOGIES 30 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A NEW JOB 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios.

CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe.

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

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.

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións.

CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional.

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

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

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

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

CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión.

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

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

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

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.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

 Terminoloxía específica do sector.

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

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

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

 Mantemento e seguimento do discurso oral: Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo.  Tipo e formato de texto. Variedade de lingua: rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión: exemplificación e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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

N.º Título da UD Duración

2 OFFICE BASICS 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

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

CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios.

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.

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

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

CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional.

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

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

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

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.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
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Contidos

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

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

3 INTERACTING WITH OTHERS 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

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

CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe.

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

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

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

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

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

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

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

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

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

CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión.

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

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.

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

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.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias,
 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidade e resultado.

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

 Terminoloxía específica do sector.

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

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

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

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

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

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo.  Tipo e formato de texto. Variedade de lingua: rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión: exemplificación e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

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

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

N.º Título da UD Duración

4 OUTSIDE THE OFFICE 46

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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.

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

CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe.

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

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

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

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

CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións.

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

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

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

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

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

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.
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Criterios de avaliación

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

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais.

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

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

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

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

 Mantemento e seguimento do discurso oral: Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. Entoación como recurso
de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.
 Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. Terminoloxía específica da área profesional.
Idea principal e ideas secundarias. Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, locucións uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 TECHNOLOGIES 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos
recursos lingüísticos correspondentes. NO

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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.

CA2.1 Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios.

CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos.

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

CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada.

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

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

CA3.3 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións.

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

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

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

CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión.

CA4.4 Formalizouse documentación específica do campo profesional propio.

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

4.5.e) Contidos

Contidos
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Contidos

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

 Terminoloxía específica do sector.

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

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

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

 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto comunicativo.  Tipo e formato de texto. Variedade de lingua: rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido salientable.
Inicio do discurso e introdución do tema. Desenvolvemento e expansión: exemplificación e conclusión, e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis habituais.
 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables nos países onde se fale a lingua inglesa.
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MÍNIMOS ESIXIBLES por unidade didáctica:

UNIT 1:

- Establecer a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

- Identificar as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e

articulado con claridade.

- Recoñecer as instrucións orais e seguíronse as indicacións.

- Interpretar o contido global da mensaxe.

- Realizar traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario.

- Identificar os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe.

- Comunicar utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.

- Utilizar normas de protocolo en presentacións.

- Utilizar correctamente a terminoloxía da profesión.

- Expresar sentimentos, ideas ou opinións.

- Enumerar as actividades da tarefa profesional.

- Describir e secuenciar un proceso de traballo da competencia propia.

- Argumentar a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo.

- Solicitar a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario.

- Redactar textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais.

- Organizar a información coherentemente e con cohesión.

- Realizar resumos de textos relacionados co propio contorno profesional.

- Aplicar as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos.

- Utilizar as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore.

- Definir os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.

- Describir e aplicar as normas e os protocolos de relación social propios do país.

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

UNIT 2:

- Recoñecer a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

- Extraer información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

- Identificar as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e

articulado con claridade.

- Realizar traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario

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

- Comunicar utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.

- Describir feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Enumerar as actividades da tarefa profesional.

- Realizar resumos de textos relacionados co propio contorno profesional.

- Aplicar as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos.

- Describir e aplicar as normas e os protocolos de relación social propios do país.

- Identificar os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto.

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

UNIT 3:

- Situar a mensaxe no seu contexto.

- Identificar a idea principal da mensaxe.

- Recoñecer a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral.

- Extraer información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

- Identificar as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e

articulado con claridade.

- Interpretar o contido global da mensaxe.

- Relacionar o texto co ámbito da área profesional a que se refira.

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

- Identificar os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe

- Comunicar utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.

- Describir feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión.

- Utilizar correctamente a terminoloxía da profesión.

- Xustificar a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas.

- Solicitar a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario.

- Redactar textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais.

- Organizar a información coherentemente e con cohesión.

- Realizar resumos de textos relacionados co propio contorno profesional.

- Formalizar documentación específica do campo profesional propio.

- Aplicar as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de documentos.

- Resumir as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos.

- Utilizar as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore.

- Describir e aplicar as normas e os protocolos de relación social propios do país.

- Identificar os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto.

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

UNIT 4:

- Extrar información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

- Establecer a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe.

- Identificar as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e

articulado con claridade.

- Tomar conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus elementos.

- Interpretar o contido global da mensaxe.

- Relacionar o texto co ámbito da área profesional a que se refira.

- Interpretar a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc.
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- Comunicar utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.

- Describir feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión.

- Expresar sentimentos, ideas ou opinións.

- Xustificar a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas.

- Argumentar a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo

- Solicitar a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerou necesario.

- Redactar textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais.

- Resumir as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos lingüísticos.

- Definir os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.

- Describir e aplicar as normas e os protocolos de relación social propios do país.

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

UNIT 5:

- Extraer información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.

- Identificar as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e

articulado con claridade.

- Ler comprensivamente textos sinxelos.

- Relacionar o texto co ámbito da área profesional a que se refira.

- Identificar a terminoloxía utilizada.

- Realizar traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario.

- Comunicar utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.

- Utilizar normas de protocolo en presentacións.

- Utilizar correctamente a terminoloxía da profesión.

- Argumentar a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo.

- Redactar textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais.

- Organizar a información coherentemente e con cohesión.

- Formalizar documentación específica do campo profesional propio.

- Identificar os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Os instrumentos de avaliación a utilizar serán os seguintes:

- Táboas de observación.

- Probas de execución das tarefas asignadas polo profesor.

- Resolución de casos prácticos.

- Resposta a preguntas ou cuestións orais.

Ao longo do curso o alumnado realizará traballos prácticos en lingua inglesa, tanto de xeito individual como grupal, que poden ser simulados ou

reais, e que están destinados a que os estudantes adquiran aquelas destrezas necesarias para comunicarse de maneira efectiva e con fluidez

unha vez que rematen os seus estudos e accedan ao ámbito laboral. Estes traballos poden incluir, por exemplo, a creación dunha empresa, a

elaboración de documentos tales como facturas, presupostos, convocatorias ou actas de reunións, a realización de transaccións bancarias, a

organización de viaxes - incluíndo a reserva en hoteis, a compra de billetes de avión, o deseño de itinerarios, ... -, ou outros eventos, a eleboración
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de currículos vitae e cartas de acompañamento, e a recreación de situacións típicas do ámbito laboral, como pode ser a asistencia a reunións ou

entrevistas de traballo, entre outros. Estas tarefas recolleránse nun documento escrito ou dixital (word, pdf, presentacións con diapositivas, vídeos,

...) e exporanse e defenderanse publicamente ante o profesor. En cada un destes traballos implementaranse de xeito progresivo as unidades

didácticas recollidas nesta programación.

En cada un destes traballos o alumnado obterá unha nota comprendida entre 0 e 10 puntos. O peso específico das notas dos traballos por

avaliación será o seguinte:

- 80% da nota: media das notas da totalidade dos traballos completados ao longo das distintas avaliacións.

- 20% da nota: grao de participación e implicación na aula.

Para acadar a cualificación de APTO neste módulo é requisito indispensable que os alumnos entreguen ao profesor dentro do período previamente

acordado, todos os traballos e tarefas encomendados. De non cumprirse dito requisito, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que

constará dos seguintes apartados:

- Grammar and Vocabulary (3 puntos)

- Reading (2 puntos)

- Writing (2 puntos)

- Listening (1 punto) e

- Speaking (2 puntos).

A puntuación mínima para superar cada proba será unha suma total de 5 e, ao mesmo tempo, como mínimo o 30% dos puntos de cada parte.

As notas das avaliacións estableceranse de acordo ao seguinte:

- Alumnado que aproba a avaliación ou o curso: aqueles cunha nota global que acade como mínimo 5 puntos. Se existise fracción decimal,

procederase do seguinte xeito:

        - Fraccións decimais iguais ou superiores a 0,5: aproximarase á alza.

        - Fraccións decimais inferiores a 0,5: non existirá aproximación á alza.

Sendo unha materia de carácter progresivo, a avaliación e a recuperación serán continuas e en cada avaliación entrará todo o dado na propia

avaliación e nas anteriores. Se un alumno supera a avaliación superior, aprobará automaticamente a precedente.

O alumnado que perda a avaliación continua ou non supere as avaliacións parciais, presentarase a unha proba final cos mesmos requisitos de

puntuación que as avaliacións parciais.

A cualificación final do alumnado que supere a materia ao remate da 3ª avaliación , será a mesma na 3ª avaliación e na avaliación final.A

cualificación final do alumo/a que teña que facer a proba final, ben por ter perdido a avaliación continua, ben por non ter superada a materia por

avaliacións trimestrais, será a que obteña na sobredita proba final.

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

DAS PARTES NON SUPERADAS

    Proporcionaráselle  unha gran variedade de actividades permite que os alumnos que o necesiten dispoñan de tarefas de amplificación ou de

reforzo. As unidades de repaso do Workbook proporcionan unha variedade de actividades de reforzo para a sección de Vocabulario. O libro de

recursos do profesor contén actividades de repaso e amplificación dos contidos vistos para as seccións de Writing e Speaking. Todas estas
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actividades, así como actividades para repaso e amplificación de Gramática, serán ampliadas con outro material adicional, se o profesor o

considera adecuado.

     Os contidos serán acumulables ao longo de todo o curso, favorecendo, por unha parte que o alumno non esqueza aqueles coñecementos 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, coa excepción dos verbos irregulares, que son requisito indispensable para ser avaliado.

     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: English Grammar in Use (Intermediate) de Raymond Murphy (with answers)

para preparar a parte relativa a gramática.

DE MÓDULOS PENDENTES

Se hai algún/algunha alumno/a matriculado en 2º  curso que aínda non superara o Módulo de Inglés que se imparte en 1º, faráselle unha proba

extraordinaria no mes de marzo, antes da avaliación previa á FCT. Esta proba será das mesmas características e cos mesmos criterios de

avaliación e cualificación que a proba final que ten que facer o alumnado que perde a avaliación continua en 1º.

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

Segundo o establecido regulamentariamente, a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades lectivas programadas é

condición indispensable para levar a cabo a súa avaliación continua. Tendo en conta isto, aqueles alumnos que acaden un número de faltas sen

xustificar igual ou superior ao 10% da duración do módulo, perderán o dereito á avaliación continua, previa comunicación ao devandito alumno/a

ou aos seus titores no caso de ser menor de idade. Tendo en conta que a duración do módulo está establecida en 196 sesións, producirase a

perda de avaliación continua ao acadar as 20 faltas sen xustificar.

En relación ás faltas de asistencia xustificadas estarase ao establecido nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro.

Os alumnos en situación de perda da avaliación continua poderán seguir asistindo ás clases pero non realizarán as probas de avaliación que se

realicen trimestralmente. No seu lugar, deberán presentarse a unha proba final da materia na hora e data determinadas. Os criterios de avaliación

serán os mesmos que para os que asisten ás clases.

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.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

    Ao inicio do curso farase unha reunión co Xefe de Estudos o coa Orientadora para realizar unha avaliación inicial dos alumnos que terá como

obxectivo coñece-las características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Isto servirá para orientar e situar ao

alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Toda esta información darase a través do titor do ciclo e do profesorado que imparte as
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clases. Para poder determinar esta información terase en conta:

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

2.- Unha proba de nivel inicial (durante as primeiras semanas de clase) para establecer qué nivel correspondente ao Marco Común Europeo das

linguas pode ser o punto de partida para secuenciar o currículo deste curso dun xeito máis efectivo adaptado ao perfil do alumnado co que nos

atopamos.

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

Proporcionaranse actividades diversas tendo en conta a diversidade existente na aula con respecto ao nivel de coñecementos e tamén aos

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 no Bloque de Contidos 5:

- 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 extraescolares que se levan a cabo

anualmente por parte do equipo de profesores, sempre que as condicións sanitarias o permitan.
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