
 

 

ANEXO IV 
 

 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE/ NÚMERO DE CURSO: FCOV05 COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS(INGLÉS) N2/ 

2019/000832 
DURACIÓN DO CERTIFICADO: 198 HORAS DATAS DE IMPARTICIÓN: 19/10/2019– 17/01/2020 
CENTRO DE FORMACIÓN: SAFE FORMACION 
DIRECCIÓN: AVD. BUENOS AIRES N 40 BAJO LOCALIDADE: OURENSE PROVINCIA: OURENSE 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO MÓDULO  
 

UNIDADE DE APENDIZAXE: INTRODUCCIÓN E FORMAS 
VERBAIS DE PRESENTE 

Horas: 40 

Obxectivos específicos 
Logro dos resultados de aprendizaxe expresados 
nas capacidades e criterios de evalucación1 

Contidos2 Estratexias metodolóxicas, 
actividades de aprendizaxe e 
recursos didácticos3 

Espazos, instalacións e 
equipamento4 

- Comprender mensaxes breves, claros e 
sinxelos, en lingua estándar, dentro dun 
contexto e sobre asuntos coñecidos nun grao 
que permita satisfacer necesidades básicas, 

captar a intención comunicativa, o sentido 

global, os puntos principais e os detalles 
relevantes e o tipo de rexistro, formal ou 
informal. 
 
 
 
 

 
 
- Utilizar todas as estratexias de 
comunicación e os recursos expresivos 

dispoñibles para superar as posibles 
dificultades de comprensión mutua en 
conversacións e situacións de comunicación 

sinxelas da vida cotiá, persoais ou 
profesionais. 
 

1. Utilización das funcións 
lingüísticas e aspectos 
socioculturais en 
situacións de 

comunicación 
de lingua inglesa 
‐ Utilización da lingua inglesa 

para: 
 Referirse a accións 

habituais ou do momento 
presente 

 Dar e pedir información 
Utilización do vocabulario na 

expresión oral e escrita: 
 

 Utilización de expresións 

comúns, frases feitas e 
léxico sobre temas de 
interese 
persoal e xeral, temas 
cotiáns e temas relacionados 
con contidos doutras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- LECTURAS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
- AUDICIÓNS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
 

- SIMULACIÓNS –  ROLE- PLAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO PROFESOR 

- MEDIOS AUDIOVISUAIS 



 

 

 
 
 
 

 
- Realizar intervencións breves e sinxelas, 
comprensibles, adecuadas e coherentes, 
relacionadas cos seus intereses e coas 

necesidades de comunicación básicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
- Comprender textos breves utilizados na vida 
cotiá, tales como receitas, instrucións, 
correspondencia persoal ou folletos 

 

 
- Extraer información global e específica de 
textos escritos auténticos ou adaptados, 
sinxelos e de extensión limitada, podendo 
predicir significados co apoio do contexto. 
 

materias do currículo. 
 
 
2. Elementos gramaticais 

e  fonéticos no uso da 
lingua inglesa 
‐ Construción de oracións 

 Oracións e frases. Orde  

sintáctico dos elementos. 
Concordancias básicas. Uso 
de estruturas e funcións 
asociadas a diferentes 

situacións de comunicación. 
 
‐ Substantivos: Xénero e 

número. Plurais irregulares. 
Contables e incontables. O 
xenitivo 
sajón. 
‐ Determinantes. Tipos e 

usos máis frecuentes. 
Utilización nas oracións. 

 O artigo determinado e 
indeterminado 

 Usos máis comúns e 
omisión do artigo 

 Demostrativos e  
Interrogativos 

  Numerales  cardinales e 
ordinais.  Partitivos máis 
comúns 

 Indefinidos máis 

frecuentes 
 Posesivos 

- Pronomes: Persoais: 
suxeito e complemento. 
Posición. Posesivos.  
Impersonales. 

- ACTIVIDADES GRAMATICAIS 
 
- ACTIVIDADES DE VOCABULARIO 
 
- ACTIVIDADES DE REDACCIÓN 
 
- ACTIVIDADES DE FONÉTICA 



 

 

- Redactar mensaxes breves, notas ou cartas 
sinxelas, así como mensaxes rutineiras de 
carácter social, adecuados á situación de 
comunicación, utilizando unha organización e 

cohesión básicas e cun repertorio e control 
limitado dos recursos lingüísticos. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
- Comunicarse na lingua estranxeira, aínda 
que se cometan erros gramaticais ou de 
pronuncia, utilizando todos os recursos dos 

que se dispoña, tanto bibliográficos como 
dixitais. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Recoñecer os aspectos socioculturais e as 
convencións sociais que inciden máis na vida 
diaria, así como os que se refiran ao propio 
ámbito, para plasmalos no propio 
comportamento e a comunicación. 

Demostrativos.  
Interrogativos. Indefinidos. 
Relativos 

 Presente simple/Presente 

continuo 
 Auxiliares:  do,  be,  have 
 Utilización dos verbos 

Auxiliares. Tempos verbais. 
 Formas e uso do verbo  

be 
- Uso das regras de  

fonología e ortografía 
Ortografía adecuada do 
léxico e expresións 
traballadas 
 
 
3. Producións orais en 

lingua inglesa 
- Comprensión do significado 

xeral e específico de charlas 
sobre temas coñecidos 
presentados de forma clara e 
organizada. 
- Comprensión da 
comunicación interpersoal, 
co fin de contestar de forma 
inmediata. 
- Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais: contexto verbal e non 

verbal, 
coñecementos previos sobre 
a situación, identificación de 
palabras crave, identificación 
da 
actitude e intención do  
falante. 



 

 

 
- Valorar a aprendizaxe da lingua estranxeira 
como medio de comunicación e comprensión 
intercultural, evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

4. Producións escritas en 
lingua inglesa 
- Identificación do tema dun 
texto escrito co apoio  

contextual que este conteña. 
- Identificación da intención 
do emisor da mensaxe.  
- Consolidación de 

estratexias de lectura xa 
utilizadas. 
- Uso con certa autonomía 

do rexistro apropiado ao 
lector ao que vai dirixido o 
texto (formal e 
informal) 
- Uso correcto da ortografía 
e dos diferentes signos de 
puntuación. 

Elaborar esta programación para cada unha das Unidades Formativas que compoñen o módulo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO MÓDULO  
 
UNIDADE DE APENDIZAXE: FORMAS VERBAIS DE 

PASADO 
Horas: 40 

Obxectivos específicos 
Logro dos resultados de aprendizaxe expresados 
nas capacidades e criterios de evalucación1 

Contidos2 Estratexias metodolóxicas, 
actividades de aprendizaxe e 
recursos didácticos3 

Espazos, instalacións e 
equipamento4 

- Comprender mensaxes breves, claros e 
sinxelos, en lingua estándar, dentro dun 
contexto e sobre asuntos coñecidos nun grao 

que permita satisfacer necesidades básicas, 
captar a intención comunicativa, o sentido 
global, os puntos principais e os detalles 
relevantes e o tipo de rexistro, formal ou 
informal. 
 

 

 

 
- Utilizar todas as estratexias de 
comunicación e os recursos expresivos 

dispoñibles para superar as posibles 
dificultades de comprensión mutua en 
conversacións e situacións de comunicación 
sinxelas da vida cotiá, persoais ou 
profesionais. 
 
 

- Realizar intervencións breves e sinxelas, 
comprensibles, adecuadas e coherentes, 
relacionadas cos seus intereses e coas 

necesidades de comunicación básicas. 
- Comprender textos breves utilizados na vida 
cotiá, tales como receitas, instrucións, 

correspondencia persoal ou folletos 
 
 

1. Utilización das funcións 
lingüísticas e aspectos 
socioculturais en 

situacións de 
comunicación 
de lingua inglesa 
‐ Utilización da lingua inglesa 

para: 
 Referirse a accións e 

situacións da pasado 
Utilización do vocabulario na 
expresión oral e escrita: 
 

 Utilización de expresións 
comúns, frases feitas e 
léxico sobre temas de 
interese 
persoal e xeral, temas 
cotiáns e temas relacionados 
con contidos doutras 
materias do currículo. 
2. Elementos gramaticais 
e  fonéticos no uso da 

lingua inglesa 
‐ Construción de oracións 

 Tipos de oracións: 
Simples e compostas 

 Preposicións e  locucións  
prepositivas máis frecuentes. 
‐ Adxectivos: Tipos, uso e 

posición. Graos igualdade, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- LECTURAS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
- AUDICIÓNS E ACTIVIDADES DE 

COMPRENSIÓN 
 
- SIMULACIÓNS –  ROLE- PLAY 
 
- ACTIVIDADES GRAMATICAIS 
 

- ACTIVIDADES DE VOCABULARIO 
 
- ACTIVIDADES DE REDACCIÓN 
 
- ACTIVIDADES DE FONÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO PROFESOR 

- MEDIOS AUDIOVISUAIS 



 

 

- Extraer información global e específica de 
textos escritos auténticos ou adaptados, 
sinxelos e de extensión limitada, podendo 
predicir significados co apoio do contexto. 

 
 
 
 

- Redactar mensaxes breves, notas ou cartas 
sinxelas, así como mensaxes rutineiras de 
carácter social, adecuados á situación de 

comunicación, utilizando unha organización e 
cohesión básicas e cun repertorio e control 
limitado dos recursos lingüísticos. 
 
 
 
 

 
 

 
- Comunicarse na lingua estranxeira, aínda 
que se cometan erros gramaticais ou de 
pronuncia, utilizando todos os recursos dos 

que se dispoña, tanto bibliográficos como 
dixitais. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- Recoñecer os aspectos socioculturais e as 
convencións sociais que inciden máis na vida 
diaria, así como os que se refiran ao propio 

comparativo e  superlativo. 
Formas 
irregulares. 
‐  Adverbios: Uso e posición. 

Diferentes tipos de 

expresións máis frecuentes. 
Expresións 
frecuentes de lugar, tempo, 

modo, frecuencia, cantidade 
e probabilidade. Expresións 
de afirmación 
e negación 

 Ortografía adecuada do 
léxico e expresións 
traballadas 

 Pasado simple/Pasado 
continuo 

 Presente Perfecto 
 Pasado simple. Formas 

regulares e irregulares 
- Expresión de feitos 
pasados vinculados co 
presente ou cun pasado 
anterior. Pasado 
simple e continuo. Presente 

perfecto:  for,  since,  
already,  yet, etc. Preguntas 
suxeito e obxecto. 
Marcadores do discurso. 

 Outros determinantes:  
another,  other 
Descrición e comparación de 

hábitos e estilos de vida con 
accións en curso. Presente 
simple e continuo.  Used  to 
+ infinitivo. Pronomes  
interrogativos. 
 



 

 

ámbito, para plasmalos no propio 
comportamento e a comunicación. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
- Valorar a aprendizaxe da lingua estranxeira 
como medio de comunicación e comprensión 
intercultural, evitando calquera tipo de 
discriminación e de estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión de feitos pasados 
vinculados co presente ou 
cun pasado anterior. Pasado 
simple e continuo. Presente 

perfecto:  for,  since,  
already,  yet, etc. Preguntas 
suxeito e obxecto. 
Marcadores do discurso. 
- Uso das regras de  
fonoloxía e ortografía 
Ortografía adecuada do 

léxico e expresións 
traballadas 
Aplicación das principais 
regras  ortográficas 
Correspondencia fonema-
letra.  Deletreo. 
3. Producións orais en 

lingua inglesa 
Uso de estratexias de 

comprensión das mensaxes 
orais: contexto verbal e non 
verbal, 
coñecementos previos sobre 

a situación, identificación de 
palabras crave, identificación 
da 
actitude e intención do 
falante. 
- Produción oral de 
descricións, narracións e 

explicacións sobre 

experiencias, 
acontecementos e contidos 
diversos, tendo en conta os 
elementos de cohesión e 
coherencia. 
4. Producións escritas en 



 

 

lingua inglesa 
Comprensión xeral e 
específica de diversos textos, 
en soporte papel e dixital, de 

interese 
xeral ou referidos a contidos 
doutras materias do 
currículo. 
Uso correcto da ortografía e 
dos diferentes signos de 
puntuación. 
- Interese pola presentación 
coidada dos textos escritos, 
en soporte papel e dixital. 

Elaborar esta programación para cada unha das Unidades Formativas que compoñen o módulo 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO MÓDULO  

 

UNIDADE DE APENDIZAXE: FORMAS VERBAIS DE 

FUTURO 
Horas: 40 

Obxectivos específicos 
Logro dos resultados de aprendizaxe expresados 
nas capacidades e criterios de evalucación1 

Contidos2 Estratexias metodolóxicas, 
actividades de aprendizaxe e 
recursos didácticos3 

Espazos, instalacións e 
equipamento4 

 
 

 
- Comprender mensaxes breves, claros e 
sinxelos, en lingua estándar, dentro dun 
contexto e sobre asuntos coñecidos nun grao 
que permita satisfacer necesidades básicas, 
captar a intención comunicativa, o sentido 

global, os puntos principais e os detalles 
relevantes e o tipo de rexistro, formal ou 
informal. 
 

 

1. Utilización das funcións 
lingüísticas e aspectos 

socioculturais en 
situacións de 
comunicación 
de lingua inglesa 
‐ Utilización da lingua inglesa 

para: 
 Expresar situacións e 

feitos en futuro 
Utilización do vocabulario na 
expresión oral e escrita: 
 

 Utilización de expresións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- Utilizar todas as estratexias de 
comunicación e os recursos expresivos 
dispoñibles para superar as posibles 
dificultades de comprensión mutua en 
conversacións e situacións de comunicación 

sinxelas da vida cotiá, persoais ou 
profesionais. 
 
 
- Realizar intervencións breves e sinxelas, 
comprensibles, adecuadas e coherentes, 

relacionadas cos seus intereses e coas 
necesidades de comunicación básicas. 
- Comprender textos breves utilizados na vida 
cotiá, tales como receitas, instrucións, 
correspondencia persoal ou folletos 
 

 

- Extraer información global e específica de 
textos escritos auténticos ou adaptados, 
sinxelos e de extensión limitada, podendo 
predicir significados co apoio do contexto. 
 
 
 

 
- Redactar mensaxes breves, notas ou cartas 
sinxelas, así como mensaxes rutineiras de 
carácter social, adecuados á situación de 
comunicación, utilizando unha organización e 

cohesión básicas e cun repertorio e control 

limitado dos recursos lingüísticos. 
 
 
 
 

comúns, frases feitas e 
léxico sobre temas de 
interese 
persoal e xeral, temas 

cotiáns e temas relacionados 
con contidos doutras 
materias do currículo. 
 

2. Elementos gramaticais 
e  fonéticos no uso da 
lingua inglesa 
‐ Construción de oracións 
Oracións  declarativas 
afirmativas, negativas,  
interrogativas e  
exclamativas 
Uso das formas verbais. 

 Utilización dos verbos 

Auxiliares. Tempos verbais. 
Futuro  be  going  to 

 Futuro: presente continuo 
e presente simple 
Realización de predicións e 
expresar intencións. 
Expresar certeza e 

probabilidade. Will. 
Be  going  to/Presente 
continuo 
 
- Uso das regras de  
fonología e ortografía 
Ortografía adecuada do 

léxico e expresións 
traballadas 
 
Aplicación das principais 
regras  ortográficas 
Pronuncia de formas  

 

 
- LECTURAS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
- AUDICIÓNS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
 
- SIMULACIÓNS –  ROLE- PLAY 
 
- ACTIVIDADES GRAMATICAIS 
 
- ACTIVIDADES DE VOCABULARIO 
 
- ACTIVIDADES DE REDACCIÓN 
 
- ACTIVIDADES DE FONÉTICA 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO PROFESOR 

- MEDIOS AUDIOVISUAIS 



 

 

 
 
 
- Comunicarse na lingua estranxeira, aínda 

que se cometan erros gramaticais ou de 
pronuncia, utilizando todos os recursos dos 
que se dispoña, tanto bibliográficos como 
dixitais. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Recoñecer os aspectos socioculturais e as 

convencións sociais que inciden máis na vida 
diaria, así como os que se refiran ao propio 

ámbito, para plasmalos no propio 
comportamento e a comunicación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Valorar a aprendizaxe da lingua estranxeira 
como medio de comunicación e comprensión 
intercultural, evitando calquera tipo de 
discriminación e de estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

contractas e terminación en 
formas de tempos verbais. 
Formas débiles. 
 

3. Producións orais en 
lingua inglesa 
Valoración da corrección 
formal na produción de 

mensaxes orais. 
- Participación en 
conversacións e simulacións 

sobre temas cotiáns e de 
interese 
persoal con diversos fins 
comunicativos. Mostrando 
respecto cara aos erros e 
dificultades que poidan ter 
os demais 
4. Producións escritas en 
lingua inglesa 
Uso correcto da ortografía e 
dos diferentes signos de 
puntuación. 
 

Obtención de información a 
partir de distintas fontes, en 
soporte papel, dixital ou 
multimedia, para a 
realización de tarefas 
específicas. 
 



 

 

culturais. 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO MÓDULO  
 

UNIDADE DE APENDIZAXE: VERBOS MODAIS E 
ORACIÓNS  

Horas: 30 

Obxectivos específicos 
Logro dos resultados de aprendizaxe expresados 
nas capacidades e criterios de evalucación1 

Contidos2 Estratexias metodolóxicas, 
actividades de aprendizaxe e 

recursos didácticos3 

Espazos, instalacións e 
equipamento4 

- Comprender mensaxes breves, claros e 
sinxelos, en lingua estándar, dentro dun 
contexto e sobre asuntos coñecidos nun grao 
que permita satisfacer necesidades básicas, 

captar a intención comunicativa, o sentido 
global, os puntos principais e os detalles 
relevantes e o tipo de rexistro, formal ou 
informal. 
 

 
 

 
 
 
- Utilizar todas as estratexias de 
comunicación e os recursos expresivos 
dispoñibles para superar as posibles 
dificultades de comprensión mutua en 

conversacións e situacións de comunicación 
sinxelas da vida cotiá, persoais ou 
profesionais. 
 

 
 

 
 
- Realizar intervencións breves e sinxelas, 
comprensibles, adecuadas e coherentes, 

1. Utilización das funcións 
lingüísticas e aspectos 
socioculturais en 
situacións de 

comunicación de lingua 
inglesa 
‐ Utilización da lingua inglesa 

para: 
 Dar e pedir información 
 Expresar opinións, 

actitudes e coñecementos 
Utilización do vocabulario na 

expresión oral e escrita: 
Utilización de expresións 
comúns, frases feitas e 
léxico sobre temas de 
interese 
persoal e xeral, temas 

cotiáns e temas relacionados 
con contidos doutras 
materias do currículo. 

 Expresar gustos, desexos 

e sentimentos 
‐ Recoñecemento de 

aspectos  sociolingüísticos e 

culturais. Usos formais e 
informais. 

 Marcadores lingüísticos de 

 

 

 

 

 
- LECTURAS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 

- AUDICIÓNS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
 
- SIMULACIÓNS –  ROLE- PLAY 
 
- ACTIVIDADES GRAMATICAIS 
 
- ACTIVIDADES DE VOCABULARIO 
 
- ACTIVIDADES DE REDACCIÓN 
 
- ACTIVIDADES DE FONÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO PROFESOR 

- MEDIOS AUDIOVISUAIS 



 

 

relacionadas cos seus intereses e coas 
necesidades de comunicación básicas. 
 
 

 
 
 
- Comprender textos breves utilizados na vida 

cotiá, tales como receitas, instrucións, 
correspondencia persoal ou folletos 
 

 
 
 
 
 
- Extraer información global e específica de 
textos escritos auténticos ou adaptados, 

sinxelos e de extensión limitada, podendo 
predicir significados co apoio do contexto. 

 
 
 
 

 
 
- Redactar mensaxes breves, notas ou cartas 
sinxelas, así como mensaxes rutineiras de 
carácter social, adecuados á situación de 
comunicación, utilizando unha organización e 
cohesión básicas e cun repertorio e control 

limitado dos recursos lingüísticos. 

 
 
 
 
 
 

relacións sociais 
 Normas de cortesía 

2. Elementos gramaticais 
e  fonéticos no uso da 

lingua inglesa 
‐ Construción de oracións 
Coordinación e subordinación 
coas ligazóns máis 

frecuentes 
 Conxuncións  

coordinantes e  
subordinantes máis habituais 
Uso das formas verbais. 

 Utilización dos verbos 
Auxiliares. Tempos verbais. 
Imperativo 
 Verbos modais: can/ could,  
may,  must,  should,  would. 

Características e uso 
Expresión de preferencias e 

opinións. Facer invitacións e 
responder ás mesmas.I 
love/ like/ enjoy/don' t  like/ 
hate/ It' s  too , etc.  
Conectores:  and,  because,  

but, so,  such,  both,etc. – 
. Oracións temporais e 
condicionais (tipo I). 
May/ might/can/can' t, etc. 
 
Realización de hipótese e dar 
consellos. Oracións 

condicionais (tipo II).  

Should/  Shouldn' t. 
 Uso das regras de  fonología 
e ortografía 
 
Ortografía adecuada do 



 

 

- Comunicarse na lingua estranxeira, aínda 
que se cometan erros gramaticais ou de 
pronuncia, utilizando todos os recursos dos 
que se dispoña, tanto bibliográficos como 

dixitais. 
 
 
 

 
 
 

- Recoñecer os aspectos socioculturais e as 
convencións sociais que inciden máis na vida 
diaria, así como os que se refiran ao propio 
ámbito, para plasmalos no propio 
comportamento e a comunicación. 
 
 

 
 

 
 
- Valorar a aprendizaxe da lingua estranxeira 
como medio de comunicación e comprensión 

intercultural, evitando calquera tipo de 
discriminación e de estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

 

léxico e expresións 
traballadas 
Aplicación das principais 
regras  ortográficas 
Produción autónoma do 
ritmo e entoación. 

 Fonemas (vocais e  
consonantes).  Sílabas 

tónicas 
3. Producións orais en 
lingua inglesa 
Emprego de respostas 
espontáneas e precisas a 
situacións de comunicación 
na aula. 
- Uso de convencións propias 
da conversación en 
actividades de comunicación 

reais esimuladas: quenda de 
palabra, cambio de tema, 

etc. 
4. Producións escritas en 
lingua inglesa 
Uso correcto da ortografía e 

dos diferentes signos de 
puntuación. 
Uso con certa autonomía do 
rexistro apropiado ao lector 
ao que vai dirixido o texto 
(formal e 
informal) 
- Comunicación persoal con 

falantes da lingua 
estranxeira a través de 
correspondencia 
postal ou utilizando medios 
informáticos. 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO MÓDULO  
 

UNIDADE DE APENDIZAXE: ESTILO INDIRECTO E VOZ 
PASIVA 

Horas: 30 

Obxectivos específicos 
Logro dos resultados de aprendizaxe expresados 
nas capacidades e criterios de evalucación1 

Contidos2 Estratexias metodolóxicas, 
actividades de aprendizaxe e 
recursos didácticos3 

Espazos, instalacións e 
equipamento4 

- Comprender mensaxes breves, claros e 

sinxelos, en lingua estándar, dentro dun 

contexto e sobre asuntos coñecidos nun grao 
que permita satisfacer necesidades básicas, 
captar a intención comunicativa, o sentido 
global, os puntos principais e os detalles 
relevantes e o tipo de rexistro, formal ou 
informal. 
 

 
 
 
 

 
- Utilizar todas as estratexias de 

comunicación e os recursos expresivos 
dispoñibles para superar as posibles 
dificultades de comprensión mutua en 
conversacións e situacións de comunicación 
sinxelas da vida cotiá, persoais ou 
profesionais. 
 

 
 
 

 
- Realizar intervencións breves e sinxelas, 
comprensibles, adecuadas e coherentes, 
relacionadas cos seus intereses e coas 

necesidades de comunicación básicas. 
 

1. Utilización das funcións 

lingüísticas e aspectos 

socioculturais en 
situacións de 
comunicación 
de lingua inglesa 
 
‐ Utilización da lingua inglesa 

para: 
 Propoñer unha acción, 

ofrecer, convidar e 
responder a propostas e 
invitacións 

 Relacionarse con outras 
persoas 

 Reaccionar e cooperar na 

interacción 
 
 
‐ Recoñecemento de 

aspectos  sociolingüísticos e 
culturais. Usos formais e 
informais. 

 Características máis 
significativas dos costumes, 

normas, actitudes e valores 
da sociedade cuxa lingua se 
estuda 

 Elementos culturais máis 
relevantes dos países onde 

fala a lingua estranxeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- LECTURAS E ACTIVIDADES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 
- AUDICIÓNS E ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
 
- SIMULACIÓNS –  ROLE- PLAY 
 
- ACTIVIDADES GRAMATICAIS 
 
- ACTIVIDADES DE VOCABULARIO 
 
- ACTIVIDADES DE REDACCIÓN 
 
- ACTIVIDADES DE FONÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO PROFESOR 

- MEDIOS AUDIOVISUAIS 



 

 

 
 
 
 

- Comprender textos breves utilizados na vida 
cotiá, tales como receitas, instrucións, 
correspondencia persoal ou folletos 
 

 
 
 

 
 
- Extraer información global e específica de 
textos escritos auténticos ou adaptados, 
sinxelos e de extensión limitada, podendo 
predicir significados co apoio do contexto. 
 

 
 

 
 
 
- Redactar mensaxes breves, notas ou cartas 

sinxelas, así como mensaxes rutineiras de 
carácter social, adecuados á situación de 
comunicación, utilizando unha organización e 
cohesión básicas e cun repertorio e control 
limitado dos recursos lingüísticos. 
 
 

 

 
 
 
- Comunicarse na lingua estranxeira, aínda 
que se cometan erros gramaticais ou de 
pronuncia, utilizando todos os recursos dos 

 
‐ Utilización do vocabulario 

na expresión oral e escrita: 
 Utilización de expresións 

comúns, frases feitas e 

léxico sobre temas de 
interese 
persoal e xeral, temas 

cotiáns e temas relacionados 
con contidos doutras 
materias do currículo. 
 

 Recoñecemento de 
sinónimos,  antónimos, ( 
false  friends) e formación de 
palabras a partir de prefixos 
e  sufixos. 
 

2. Elementos gramaticais 
e  fonéticos no uso da 

lingua inglesa 
‐ Construción de oracións 
Preposicións e  locucións  
prepositivas máis frecuentes. 
Uso das formas verbais. 

 Utilización dos verbos 

Auxiliares. Tempos verbais. 
 
 Voz pasiva: presente e 

pasado simple 
 
- Transmitir as opinións e 

ideas doutros. Estilo 
indirecto. Expresións 
temporais. 
- Expresar procesos e 
cambios. Voz pasiva. 
Uso das regras de  fonoloxía 



 

 

que se dispoña, tanto bibliográficos como 
dixitais. 
 
 

 
 
 
 

- Recoñecer os aspectos socioculturais e as 
convencións sociais que inciden máis na vida 
diaria, así como os que se refiran ao propio 

ámbito, para plasmalos no propio 
comportamento e a comunicación. 
 
 
 
 
 

 
- Valorar a aprendizaxe da lingua estranxeira 

como medio de comunicación e comprensión 
intercultural, evitando calquera tipo de 
discriminación e de estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

 

e ortografía 
 
Ortografía adecuada do 
léxico e expresións 

traballadas 
 
Manexo dos signos de 
puntuación (punto, como, 

dous puntos, punto e como, 
raia, 
paréntese, comiñas, signos 

de interrogación e 
exclamación). 

 Recoñecemento de 
símbolos  fonéticos e 
pronuncia de fonemas de 
especial 
dificultade. 
3. Producións orais en 
lingua inglesa 
 
Comprensión da 
comunicación interpersoal, 
co fin de contestar de forma 

inmediata. 
Uso autónomo de estratexias 
de comunicación para iniciar, 
manter e terminar a 
interacción,  
Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 

orais: contexto verbal e non 

verbal, 
coñecementos previos sobre 
a situación, identificación de 
palabras crave, identificación 
da actitude e intención do 
falante. 



 

 

4. Producións escritas en 
lingua inglesa 
 
Lectura autónoma de textos 

máis extensos relacionados 
cos seus intereses. 
- Obtención de información a 
partir de distintas fontes, en 

soporte papel, dixital ou 
multimedia, para a 
realización de tarefas 

específicas. 
- Consolidación de 
estratexias de lectura xa 
utilizadas. 
- Composición de textos 
diversos, con léxico 
adecuado ao tema e ao 

contexto, cos 
elementos necesarios de 

cohesión para marcar con 
claridade a relación entre 
ideas e utilizando con 
autonomía estratexias 

básicas no proceso de 
composición escrita 
(planificación,  
contextualización e revisión). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: MFCO003 INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA 
IGUALDAD DE GÉNERO  HORAS: 10 

 

Objetivo general del MF: Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como la situación del mercado de trabajo en la 

familia profesional en la que se integra la acción formativa principal, incidiendo en la sensibilización medioambiental y en la igualdad de 

género.  

 
UNIDAD TEMATICA 

INSERCIÓN LABORAL 
Horas 6 

Objetivos específicos 

 

Contenidos 
Estrategias metodológicas, actividades 

de aprendizaje y recursos didácticos 

Espacios, 

instalaciones y 

equipamiento 

 Conocer técnicas y recursos facilitadores de  la 

inserción laboral, así como la situación  del mercado 

de trabajo en la familia profesional en la que se 

integra la acción formativa  principal.  

 

 Situación y tendencias del 

sector productivo objeto de 

formación.   

 Desarrollo de estrategias 

personales propias para la 

búsqueda de trabajo.  

 Buscar trabajo con agenda 

 Canales de empleo  

 Cómo ganar la selección: 

curriculum vitae, carta de 

presentación,  entrevistas. 

 Emprendedores: plan de 

negocio, montar empresas, 

ayudas al emprendedor, 

capitalización de 

Estrategias metodológicas:  

 Exposición magistral  

 Trabajo autónomo del alumnado  

 Realización de trabajos en pequeños 

grupos.  

Actividades de aprendizaje:  

 Resolución de casos prácticos.  

 

Recursos didácticos: 

 Apuntes elaborados  por la  formación. 

 Presentación de diapositivas  

 Consulta de páginas web y blog 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR 

DO PROFESOR 

- MEDIOS 

AUDIOVISUAIS 

 

 

 

 

 



 

 

prestaciones.  

 

 

relacionados con la igualdad. 

 Casos prácticos elaborados por la 

formación.  

 

 
 

UNIDAD FORMATIVA 
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Horas 2 

Objetivos específicos 

 

Contenidos Estrategias metodológicas, actividades 

de aprendizaje y recursos didácticos 

Espacios, instalaciones y 

equipamiento 

 Potenciar en el alumno la 

responsabilidad medioambiental en el 

ejercicio de su  actividad profesional.  

 

 

 

 

 Conceptos básicos: medio 

ambiente, cambio 

climático, desarrollo 

sostenible. 

 Buenas prácticas 

ambientales en la actividad 

profesional objeto de 

formación.  

 

 

 

 

Estrategias metodológicas:  

 Exposición magistral  

 Trabajo autónomo del alumnado  

 Realización de trabajos en pequeños 

grupos.  

 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Resolución de casos prácticos.  

 

Recursos didácticos: 

 Apuntes elaborados  por la  

formación. 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO PROFESOR 

- MEDIOS AUDIOVISUAIS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Presentación de diapositivas  

 Consulta de páginas web y blog 

relacionados con la igualdad. 

 Casos prácticos elaborados por la 

formación.  

  

 
 
 
 

UNIDAD TEMATICA 
SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 

Horas 2 

Objetivos específicos 

 

Contenidos 
Estrategias metodológicas, actividades 

de aprendizaje y recursos didácticos 

Espacios, 

instalaciones y 

equipamiento 

 Conocer la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el ámbito laboral.  

 

 

 Igualdad legal e igualdad 

efectiva.  

 Igualdad en el ámbito laboral: 

sectores productivos, 

conciliación de la vida laboral 

y familiar.  

 

 

 

 

Estrategias metodológicas:  

 Exposición magistral  

 Trabajo autónomo del alumnado  

 Realización de trabajos en pequeños 

grupos.  

 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Resolución de casos prácticos.  

 

AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO 

PROFESOR 

- MEDIOS 

AUDIOVISUAIS 

 

-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos didácticos: 

 Apuntes elaborados  por la  formación. 

 Presentación de diapositivas  

 Consulta de páginas web y blog 

relacionados con la igualdad. 

 Casos prácticos elaborados por la 

formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: MFCOXXX05 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  HORAS: 8 
 
Objetivo general del MF: Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como la situación del mercado de trabajo en la 

familia profesional en la que se integra la acción formativa principal, incidiendo en la sensibilización medioambiental y en la igualdad de 

género.  

UNIDAD TEMATICA 
FORMACIÓN PARA A IGUALDADE   

Horas 8 

Objetivos específicos 

 

Contenidos 
Estrategias metodológicas, actividades 

de aprendizaje y recursos didácticos 

Espacios, instalaciones y 

equipamiento 

 Conocer la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el ámbito laboral.  

 Incorporar la perspectiva de  

género en el trabajo cotidiano.  

 Acercar a conceptos básicos, dar a conocer la

 normativaespañola y comunitaria, en materia 

de igualdad de oportunidades y proporcionar 

herramientas para su incorporación al trabajo 

habitual.  

 

 

 Igualdad legal e igualdad 

efectiva.  

 Igualdad en el ámbito laboral: 

sectores productivos, 

conciliación de la vida laboral 

y familiar.   

 La igualdad como valor social 

de desarrollo.  

 Diagnóstico  de  las  

principales diferencias de muj

eres y hombres en la participa

ción social, política y económi

ca. 

 Evolución  de  las  políticas  

de igualdad.  

Legislación internacional, euro

pea y española en materia de i

gualdad, especial referencia a 

la Ley Orgánica para la Iguald

ad Efectiva de Mujeres y de H

Estrategias metodológicas:  

 Exposición magistral  

 Trabajo autónomo del alumnado  

 Realización de trabajos en pequeños 

grupos.  

 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Resolución de casos prácticos.  

 

Recursos didácticos: 

 Apuntes elaborados  por la  formación. 

 Presentación de diapositivas  

 Consulta de páginas web y blog 

 

- AULA 

- PIZARRA 

- PANTALLA 

- ORDENADOR DO 

PROFESOR 

- MEDIOS AUDIOVISUAIS 

 

-  



 

 

ombres.  

 Género y políticas públicas. Es

trategias de Intervención.  

 Impacto de género, indicadore

s de género, presupuestos co

n perspectiva de género.  

 Herramientas  para  las  

administraciones  

Públicas: Propuestas para la i

ntegración del principio de igu

aldad de oportunidades.  

 Corresponsabilidad: otra mirad
a al futuro.  

 

 

relacionados con la igualdad. 

 Casos prácticos elaborados por la 

formación.  

  

 
 
_____________________ 

1. Incluír as capacidades e criterios de avaliación tal e como se describen no certificado de profesionalidade. 
2. Introducir os contidos que se contemplan no certificado, asignándoos ás capacidades correspondentes e secuenciándoos pedagoxicamente. 
3. Especificar as diferentes accións de ensinanza-aprendizaxe que teñen que realizar os formadores e/ou alumnos para lograr as capacidades, indicando os métodos 

didácticos a utilizar e os recursos didácticos asociados. Inclúense neste apartado as actividades de aprendizaxe a realizar polos alumnos. 
4. Indicar os que corresponden exclusivamente a esa unidade formativa, considerando o establecido no apartado V do Anexo dos Reais Decretos que regulan os 

certificados. 
 


