
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pinguela 2022/202327015311 Monforte de Lemos

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TCP Calzado e complementos de moda Ciclos
formativos de
grao medio

CMTCP02Téxtil, confección e pel Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MPI011 Lingua estranxeira profesional I 32022/2023 6353

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

Profesorado asignado ao módulo AMALIA PARRA SANTAMARINA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Proxecto de FP dual coas empresas Industrial Losal, S.L., Curtidos Galaicos, S.L., Codeor, S.L., Guarnicionería Hermanos López, S.L., Elena Ferro

Lamela e Sociedad textil Lonia, S.A., no que se combinarán os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro formativo.

O módulo profesional de lingua estranxeira é preciso para alcanzar unha competencia comunicativa eficaz na mesma, permitíndolle ao alumnado o

seu desenvolvemento dentro do ámbito profesional da moda.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 FORMACIÓN EN
EMPRESA

0 0

2 Traballos na industra da modaWORKING IN
FASHION
INDUSTRIES

14 20

3 Tipos de prendas e as súas partes. CoresGARMENTS 13 20

4 Texidos. Símbolos das etiquetasTEXTILES 13 20

5 Fabricación das prendas e medidasGARMENT
CONSTRUCTION

13 20

6 Promoción e venda das prendasPROMOTION AND
RETAIL

10 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 FORMACIÓN EN EMPRESA 0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 WORKING IN FASHION INDUSTRIES 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e a máis habitual do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda contida en discursos orais claros e en
lingua estándar, emitidos en lingua estranxeira SI

RA2 - Interpreta información contida en textos claros e cotiáns escritos en lingua estranxeira relacionados co ámbito profesional do técnico en Calzado e
Complementos de Moda SI

RA3 - Produce mensaxes orais sinxelas e participa en conversas habituais do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda, tendo en conta o
contido da situación SI

RA4 - Elabora e cobre documentos e informes sinxelos propios da vida cotiá, académica e do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda,
consonte modelos e formatos habituais na lingua estranxeira SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a idea principal de mensaxes e de conversas

CA1.2 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio auditivo

CA1.3 Extraéronse informacións específicas da mensaxe

CA1.4 Comprendéronse as instrucións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional

CA1.5 Identificáronse os puntos de vista e as actitudes de quen fala

CA1.6 Identificáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral

CA2.1 Comprendéronse textos do seu ámbito profesional e extraeuse a información máis relevante

CA2.2 Interpretouse o contido global da mensaxe

CA2.3 Interpretouse información específica recibida a través de diferentes soportes

CA2.4 Comprendéronse textos de distintos tipos, co apoio de materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA2.5 Realizáronse traducións directas e inversas de textos sinxelos utilizando materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA2.6 Identificáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión escrita

CA3.1 Expresouse con eficacia sobre unha serie de temas profesionais, marcando a relación entre as ideas

CA3.2 Realizáronse presentacións breves e preparadas sobre un tema da súa especialidade

CA3.3 Preparouse unha presentación persoal

CA3.4 Emitíronse mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais

CA3.6 Describiuse o seu contorno profesional máis próximo co uso das estratexias de comunicación necesarias
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Criterios de avaliación

CA3.7 Describiuse e secuenciouse de maneira xeral un proceso de traballo da súa competencia

CA3.8 Expúxose a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas

CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del, cando se considerou que cumpría

CA3.10 Expresouse adoptando o nivel de formalidade adecuado

CA3.11 Respectáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión oral

CA4.1 Producíronse textos relacionados con aspectos profesionais e organizouse a información

CA4.2 Cubriuse documentación específica básica do seu campo profesional

CA4.3 Identificáronse os datos clave dun documento

CA4.4 Realizáronse resumos de textos sinxelos relacionados co seu contorno profesional

CA4.5 Utilizáronse a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos

CA4.6 Utilizáronse as fórmulas de cortesía básicas, propias do documento que se vaia elaborar

CA4.7 Describíronse as funcións e as tarefas xerais do contorno laboral

CA4.8 Describiuse un proceso de traballo da súa competencia

CA4.9 Identificáronse o contido e a finalidade de documentos

CA4.10 Respectáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión escrita

4.2.e) Contidos

Contidos

 Idea principal de mensaxes e de conversas.

 Finalidade de mensaxes directas, telefónicas ou por outro medio auditivo.

 Informacións específicas da mensaxe.

 Puntos de vista e actitudes de quen fala.

 Usos culturais e sociolingüísticos na comprensión oral.

 Textos do ámbito profesional. Información máis relevante.

 Vocabulario básico do ámbito profesional.

 Contido global da mensaxe.

 Información específica recibida a través de diferentes soportes.

 Tipos de textos escritos.

 Tradución directa e inversa de textos sinxelos.

 Usos culturais e sociolingüísticos na comprensión escrita.
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Contidos

 Expresión eficaz sobre temas profesionais. Relación entre ideas.

 0Niveis de formalidade: adecuación.

  Usos culturais e sociolingüísticos na expresión oral.

 Presentación persoal.

 Terminoloxía básica da profesión en producións orais.

 Descrición do contorno profesional máis próximo. Estratexias de comunicación.

 Descrición de maneira xeral dun proceso de traballo da súa competencia. Secuenciación.

 Aceptación ou rexeitamento de propostas.

 Produción de textos relacionados con aspectos profesionais. Organización da información.

 0Usos culturais e sociolingüísticos na expresión escrita.

 Formulación da documentación específica básica do campo profesional.

 Identificación dos datos clave dun documento.

 Fórmulas de cortesía básicas.

 Descrición das funcións e das tarefas xerais do contorno laboral.

 Descrición dun proceso de traballo da súa competencia.

 Documentación. Contido e finalidade.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 GARMENTS 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e a máis habitual do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda contida en discursos orais claros e en
lingua estándar, emitidos en lingua estranxeira NO

RA2 - Interpreta información contida en textos claros e cotiáns escritos en lingua estranxeira relacionados co ámbito profesional do técnico en Calzado e
Complementos de Moda NO

RA3 - Produce mensaxes orais sinxelas e participa en conversas habituais do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda, tendo en conta o
contido da situación NO

RA4 - Elabora e cobre documentos e informes sinxelos propios da vida cotiá, académica e do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda,
consonte modelos e formatos habituais na 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

CA1.3 Extraéronse informacións específicas da mensaxe

CA1.5 Identificáronse os puntos de vista e as actitudes de quen fala

CA1.6 Identificáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral

CA2.5 Realizáronse traducións directas e inversas de textos sinxelos utilizando materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais

CA4.5 Utilizáronse a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos

4.3.e) Contidos

Contidos

 Textos do ámbito profesional. Información máis relevante.

 Vocabulario básico do ámbito profesional.

 Vocabulario elemental específico da profesión. Terminoloxía.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 TEXTILES 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e a máis habitual do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda contida en discursos orais claros e en
lingua estándar, emitidos en lingua estranxeira NO

RA2 - Interpreta información contida en textos claros e cotiáns escritos en lingua estranxeira relacionados co ámbito profesional do técnico en Calzado e
Complementos de Moda NO

RA3 - Produce mensaxes orais sinxelas e participa en conversas habituais do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda, tendo en conta o
contido da situación NO

RA4 - Elabora e cobre documentos e informes sinxelos propios da vida cotiá, académica e do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda,
consonte modelos e formatos habituais na 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

CA1.1 Identificouse a idea principal de mensaxes e de conversas

CA1.3 Extraéronse informacións específicas da mensaxe

CA1.4 Comprendéronse as instrucións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional

CA1.5 Identificáronse os puntos de vista e as actitudes de quen fala

CA1.6 Identificáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral

CA2.1 Comprendéronse textos do seu ámbito profesional e extraeuse a información máis relevante

CA2.5 Realizáronse traducións directas e inversas de textos sinxelos utilizando materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA3.1 Expresouse con eficacia sobre unha serie de temas profesionais, marcando a relación entre as ideas

CA3.3 Preparouse unha presentación persoal

CA3.4 Emitíronse mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais

CA3.11 Respectáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión oral

CA4.1 Producíronse textos relacionados con aspectos profesionais e organizouse a información

CA4.4 Realizáronse resumos de textos sinxelos relacionados co seu contorno profesional

CA4.5 Utilizáronse a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos

CA4.7 Describíronse as funcións e as tarefas xerais do contorno laboral

4.4.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Finalidade de mensaxes directas, telefónicas ou por outro medio auditivo.

 Informacións específicas da mensaxe.

 Textos do ámbito profesional. Información máis relevante.

 Vocabulario básico do ámbito profesional.

 Información específica recibida a través de diferentes soportes.

 Tipos de textos escritos.

 Terminoloxía básica da profesión en producións orais.

 Descrición de maneira xeral dun proceso de traballo da súa competencia. Secuenciación.

 Resumos de textos sinxelos relacionados co seu contorno profesional.

 Vocabulario elemental específico da profesión. Terminoloxía.

 Descrición das funcións e das tarefas xerais do contorno laboral.

 Descrición dun proceso de traballo da súa competencia.

 Documentación. Contido e finalidade.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 GARMENT CONSTRUCTION 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e a máis habitual do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda contida en discursos orais claros e en
lingua estándar, emitidos en lingua estranxeira SI

RA2 - Interpreta información contida en textos claros e cotiáns escritos en lingua estranxeira relacionados co ámbito profesional do técnico en Calzado e
Complementos de Moda NO

RA3 - Produce mensaxes orais sinxelas e participa en conversas habituais do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda, tendo en conta o
contido da situación NO

RA4 - Elabora e cobre documentos e informes sinxelos propios da vida cotiá, académica e do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda,
consonte modelos e formatos habituais na 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

CA1.1 Identificouse a idea principal de mensaxes e de conversas

CA1.2 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio auditivo

CA1.3 Extraéronse informacións específicas da mensaxe

CA1.4 Comprendéronse as instrucións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional

CA1.5 Identificáronse os puntos de vista e as actitudes de quen fala

CA1.6 Identificáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral

CA2.2 Interpretouse o contido global da mensaxe

CA2.4 Comprendéronse textos de distintos tipos, co apoio de materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA2.5 Realizáronse traducións directas e inversas de textos sinxelos utilizando materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA3.1 Expresouse con eficacia sobre unha serie de temas profesionais, marcando a relación entre as ideas

CA3.4 Emitíronse mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais

CA3.7 Describiuse e secuenciouse de maneira xeral un proceso de traballo da súa competencia

CA3.11 Respectáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión oral

CA4.5 Utilizáronse a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos

CA4.7 Describíronse as funcións e as tarefas xerais do contorno laboral

CA4.8 Describiuse un proceso de traballo da súa competencia
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4.5.e) Contidos

Contidos

 Instrucións orais en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional.

 Textos do ámbito profesional. Información máis relevante.

 Vocabulario básico do ámbito profesional.

 Uso de dicionarios técnicos.

 Terminoloxía básica da profesión en producións orais.

 Descrición de maneira xeral dun proceso de traballo da súa competencia. Secuenciación.

 Resumos de textos sinxelos relacionados co seu contorno profesional.

 Vocabulario elemental específico da profesión. Terminoloxía.

 Descrición das funcións e das tarefas xerais do contorno laboral.

 Descrición dun proceso de traballo da súa competencia.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PROMOTION AND RETAIL 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e a máis habitual do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda contida en discursos orais claros e en
lingua estándar, emitidos en lingua estranxeira SI

RA2 - Interpreta información contida en textos claros e cotiáns escritos en lingua estranxeira relacionados co ámbito profesional do técnico en Calzado e
Complementos de Moda NO

RA3 - Produce mensaxes orais sinxelas e participa en conversas habituais do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda, tendo en conta o
contido da situación NO

RA4 - Elabora e cobre documentos e informes sinxelos propios da vida cotiá, académica e do ámbito profesional do técnico en Calzado e Complementos de Moda,
consonte modelos e formatos habituais na lingua estranxeira NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a idea principal de mensaxes e de conversas

CA1.2 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio auditivo

CA1.3 Extraéronse informacións específicas da mensaxe

CA1.4 Comprendéronse as instrucións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional

CA1.5 Identificáronse os puntos de vista e as actitudes de quen fala

CA1.6 Identificáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral

CA2.1 Comprendéronse textos do seu ámbito profesional e extraeuse a información máis relevante

CA2.3 Interpretouse información específica recibida a través de diferentes soportes

CA2.4 Comprendéronse textos de distintos tipos, co apoio de materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA2.5 Realizáronse traducións directas e inversas de textos sinxelos utilizando materiais de consulta e dicionarios técnicos

CA3.1 Expresouse con eficacia sobre unha serie de temas profesionais, marcando a relación entre as ideas

CA3.2 Realizáronse presentacións breves e preparadas sobre un tema da súa especialidade

CA3.3 Preparouse unha presentación persoal

CA3.4 Emitíronse mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais

CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais

CA3.8 Expúxose a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas

CA3.9 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del, cando se considerou que cumpría

CA3.11 Respectáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión oral
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Criterios de avaliación

CA4.5 Utilizáronse a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos

CA4.6 Utilizáronse as fórmulas de cortesía básicas, propias do documento que se vaia elaborar

CA4.10 Respectáronse os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión escrita

4.6.e) Contidos

Contidos

 Idea principal de mensaxes e de conversas.

 Finalidade de mensaxes directas, telefónicas ou por outro medio auditivo.

 Informacións específicas da mensaxe.

 Puntos de vista e actitudes de quen fala.

 Textos do ámbito profesional. Información máis relevante.

 Vocabulario básico do ámbito profesional.

 Información específica recibida a través de diferentes soportes.

 Expresión eficaz sobre temas profesionais. Relación entre ideas.

  Usos culturais e sociolingüísticos na expresión oral.

 Presentacións breves e preparadas sobre un tema da súa especialidade.

 Emisión de mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais.

 Terminoloxía básica da profesión en producións orais.

 Aceptación ou rexeitamento de propostas.

 Solicitude da reformulación do discurso.

 Fórmulas de cortesía básicas.
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Contidos mínimos esixibles por unidade didáctica:

UNIDADE 1:

- Identificar a idea principal de mensaxes e de conversas.

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

- Extraer informacións específicas da mensaxe.

- Comprender as instruccións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional.

- Identificar os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral.

- Comprender textos do seu ámbito profesional e extraer a información máis relevante.

- Interpretar o contido global da mensaxe.

- Interpretar a información específica recibida a través de diferentes soportes.

- Comprender textos de distintos tipos, co apoio de materiais de consulta e dicionarios técnicos.

- Identificar os usos culturais sociolingüísticos que axudan na comprensión escrita.

- Expresar con eficacia sobre unha serie de temas profesionais, marcando a relación entre as ideas.

- Realizar presentacións breves preparadas sobre un tema da súa especialidade.

- Preparar unha presentacón persoal.

- Emitir mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais.

- Utilizar correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais.

- Describir o seu contorno profesional máis próximo co uso das estratexias de comunicación necesarias.

- Describir e secuenciar de maneira xeral un proceso de traballo da súa competencia.

- Expoñer a aceptación ou rexeitamento de propostas realizadas.

- Solicitar a reformulación do discurso ou parte del, cando se considera que cómpre.

- Expresarse adoptando o nivel de formalidade adecuado.

- Respectar os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión oral.

- Producir textos relacionados con aspectos profesionais e organizar a información.

- Cubrir documentación específica básica do seu campo profesional.

- Identificar os datos clave dun documento.

- Realizar resumos de textos sinxelos relacionados co seu contorno profesional.

- Utilizar a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en texto escritos.

- Utilizar as fórmulas de cortesía básicas, propias do documento que se vaia elaborar.

- Describir as funcións e as tarefas xerais do contorno laboral.

- Drescribir un proceso de traballo da súa competencia.

- Identificar o contido e a finalidade de documentos.

- Respectar os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na expresión escrita.

UNIDADE 2:

- Extraer informacións específicas da mensaxe.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Identificar os puntos de vista e as actitudes de quen fala.

- Identificar os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral.

- Utilizar correctamente a terminoloxía básica da profesión en produccións orais.

- Utilizar a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos.

UNIDADE 3:

- Identificar a idea principal das mensaxes e de conversas.

- Extraer informacións específicas da mensaxe.

- Comprender as instruccións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional.

- Identificar os puntos de vista e as actitudes de quen fala.

- Identificar os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral.

- Comprender textos do ámbito profesional e extraer a información máis relevante.

- Expresarse con eficacia sobre unha serie de temas profesionais, marcando a relación as ideas.

- Preparar unha presentación persoal.

- Emitir mensaxes orais cocretas para resolver situacións puntuais.

- Utilizar correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais.

- Producir textos relacionados con aspectos profesionais e organizar a información.

- Realizar resumos sinxelos relacionados co seu contorno profesional.

- Utilizar a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos.

- Drescribir as funcións e as tarefas xerais do contorno laboral.

UNIDADE 4:

- Identificar a idea principal de mensaxes e de conversas.

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

- Extraer informacións específicas da mensaxe.

- Comprender as instrucións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do seu ámbito profesional.

- Identificar os usos culturais e sociolongüísticos que axudan na comprensión oral.

- Interpretar o contido global da mensaxe.

- Expresar con eficacia unha serie de temas profesionais, marcando a relación entre ideas-

- Emitir mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais.

- Utilizar correctamente a terminoloxía básica da profesión en producións orais.

- Describir e secuenciar de maneira xeral un proceso de traballo da súa competencia.

- Utilizar a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos.

- Describir as funcións e as tarefas xerais do contorno laboral.

- Describir un proceso de traballo da súa competencia.

UNIDADE 5:

- Identificar a idea principal de mensaxes e de conversas.

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

- Extraer infomracións específicas da mensaxe.

- Comprender as instrucións orais que poidan darse en procesos habituais de comunicación do ámbito profesional.

- Identificar os puntos de vista e as actitudes de quen fala.
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- Identificar os usos culturais e sociolingüísticos que axudan na comprensión oral.

- Comprender textos do seu ámbito profesional e extraer a información máis relevante.

- Interpretar información específica recibida a través de diferentes soportes.

- Expresarse con eficacia sobre unha serie de temas profesionais, marcando a relación entre as ideas.

- Realizar presentacións breves e preparadas sobre un tema da súa especialidade.

- Preparar unha presentación persoal.

- Emitir mensaxes orais concretas para resolver situacións puntuais.

- Utilizar correctamente a teminoloxía básica da profesión en producións orais.

- Expoñer a aceptación ou rexeitamento de propostas realizadas.

- Solicitar a reformulación do discurso ou de parte del, cando se considerou que cumpría.

- Utilizar a terminoloxía e o vocabulario elementais, específicos da profesión, en textos escritos.

- Utilizar as fórmulas de cortesía básicas, propias do documento que se vaia elaborar.

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 eleboración de currículos vitae e

cartas de acompañamento e a recreación de situacións típicas do ámbito laboral, como pode ser unha entrevista de traballo ou simular un diálogo

entre dependente dunha zapatería e un cliente, entre outros. Estas tarefas recolleránse nun documento escrito ou dixital (word, pdf, presentacións

con diapositivas, vídeos, ...) e exporanse e defenderanse públicamente 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.
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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 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. Todas estas 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.

     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.

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 63 sesións, producirase a perda

de avaliación continua ao acadar as 7 faltas sen xustificar.

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

Non se prevé que curse ciclos formativos na modalidade dual alumnado que non asista ás actividades do ciclo en tal medida que puidese orixinar a

súa perda do dereito á avaliación continua.
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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

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.
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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.

10.Outros apartados

10.1) METODOLOXÍA

No que á metodoloxía se refire, o centro educativo contempla dous posibles escenarios: a educación presencial e a educación non presencial.

Educación presencial:

O obxectivo da modalidade presencial é a aprendizaxe de forma dinámica e participativa fomentando un modelo comunicativo que lle permita ao

alumnado empregar a lingua inglesa en situacións reais.

A avaliación desenvolverase segundo o mencionado anteriormente.

Educación non presencial:

En caso de que parte ou a totalidade do alumnado non poida asistir ao centro por confinamento, empregarase a opción de ensino non presencial.

Para esta modalidade, empregaranse varias ferramentas dixitais como a aula virtual do centro, o correo electrónico ou a plataforma de

videoconferencias Webex. Deste xeito, a docente indicará a través da aula virtual ou por correo electrónico as tarefas a realizar, explicación de

contidos, corrección de exercicios, resolución de dúbidas. Ademais, mediante Webex, poderíanse realizar videoconferencias para impartir docencia

a tempo real favorecendo a interacción entre profesorado e alumnado.

No suposto de que houbese algún alumnado que non dispoña de medios telemáticos para continuar a súa formación, toda a información lle será

comunicada por correo postal ordinario

No tocante a avaliación na docencia non presencial, o alumnado deberá entregar diferentes tarefas  a través da aula virtual ou do correo

electrónico para a súa cualificación.
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