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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Existen gran variedade de empresas turísticas. Neste módulo explicarase en que consiste o  complexo entramado de dichas actividades e os

factores co condicionan. Turistas, excursionistas, empresas de aloxamiento e restauración, transportes, ofertas complementarias etc contribuen o

desenrolo deste sector.

 Dado que Vigo e unha ciudad turística é de vital importancia por parte do alumno coñercelo entorno no que se desen-rolará a sua tarefa

profesional así como o funcionamento das empresas e as sua características.Dicho coñecemento da oferta turística así como do seo

funcionamento marcará a diferencia de un bo profesional
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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 Farase unha introducción o conxunto da estructura do mercado turístico a nivel nacional e einternacional. e
unha análise dende os orixenes do turismo ata os nosos dias.

Intoducción al
fenómeno turístico.
Origenes y evolución
histórica

22 20

2 Estudaranse as caracteristicas do producto turístico así como a Oferta e a demanda.Clasificarase os diferentes
tipos de turismo.Describiráns tódalas entidades tanto públicas como privadas que interveñen no sector turístico
no noso país

Caracteristicas del
producto turístico.
Oferta y demanda.
Identificación das
tipoloxías turísticas e
as suas tendencias.
Entidades públicas e
privadas relacio-nadas
co sector turístico.

35 25

3 Farase unha clasificación das empresas de aloxamento turístico segundo a normativa da nosa comunidade
autónoma. Farase un estudo das empresas de intermediación turística segundo a normativa do nos país.
Analizarase a oferta con que se complementa o sector turístico.

Oferta básica. As
empresas de
aloxamiento turístico.
Oferta básica. As
empresas de inter-
mediación. A oferta
complementaria.

26 15

4 Farase un estudo das empresas de turísticas terrestres, aéreo, ferroviario y acuático,  segundo a normativa do
nos país.

Oferta básica. As
empresas de
transporte terrestre.As
empresas de
transporte  ferroviario.
As empresas de
transporte  aéreo. As
empresas de
transporte  acuatico

43 15

5 Análise dos datos obtidos no ano 2012 e previsión para o peche do 2013.O turismo no ano 2012
e 2013

7 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Intoducción al fenómeno turístico. Origenes y evolución histórica 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica. SI

RA2 - Identifica as tipoloxías turísticas en relación coa demanda e a súa previsible evolución. NO

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

CA1.2 Analizouse a evolución do turismo.

CA1.3 Identificáronse e caracterizáronse as institucións públicas e privadas relacionadas co sector turístico.

CA1.4 Valorouse a importancia da actividade turística respecto ao desenvolvemento económico e social do núcleo turístico.

CA1.5 Identificáronse os encontros estatais e internacionais en materia de turismo, e a súa importancia para o sector.

CA1.6 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

CA1.7 Valorouse a importancia da profesionalidade no contorno da profesión turística.

CA2.6 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes do desenvolvemento turístico dunha zona.

CA3.1 Identificouse o mercado turístico e as súas características.

CA3.7 Describíronse as peculiaridades do núcleo turístico.

CA3.8 Valorouse a importancia do turismo na economía do núcleo turístico.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos do turismo: turismo, turista, visitante, excursionista, etc.

 Evolución do turismo.

 Principais eventos locais, autonómicos, estatais e internacionais en materia de turismo.

 Entidades públicas e privadas de ámbito local, autonómico, estatal e internacional relacionadas co sector turístico.

 Valoración da actividade turística no desenvolvemento dun núcleo de poboación.

 Valoración das novas tecnoloxías como fontes de información e promoción turística.
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Contidos

 Valoración da persoa profesional do turismo no ámbito da súa profesión.

 Impactos económicos, sociais, culturais e ambientais do turismo a nivel local, autonómico, estatal e internacional.

 O mercado turístico e as súas características.

 Núcleo turístico: características. Recursos turísticos.

 Importancia económica do turismo para o núcleo turístico.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Caracteristicas del producto turístico. Oferta y demanda.Identificación das tipoloxías turísticas e as suas tendencias. Entidades
públicas e privadas relacio-nadas co sector turístico.

35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica. NO

RA2 - Identifica as tipoloxías turísticas en relación coa demanda e a súa previsible evolución. NO

RA4 - Caracteriza a demanda turística en relación cos factores e os elementos que a motivan, así como as súas tendencias actuais. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Identificáronse os encontros estatais e internacionais en materia de turismo, e a súa importancia para o sector.

CA2.1 Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

CA2.2 Localizáronse as tipoloxías turísticas pola súa distribución xeográfica.

CA2.3 Relacionáronse os factores que inflúen na localización espacial segundo o tipo de turismo da zona.

CA2.4 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas estatais.

CA2.5 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas internacionais.

CA2.7 Valoráronse os factores que inflúen na demanda, a incidencia que se pode ter sobre eles e a súa distribución.

CA4.1 Conceptualizáronse e determináronse os factores da demanda turística.

CA4.2 Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

CA4.3 Describíronse os elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda.

CA4.4 Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

CA4.5 Analizouse a metodoloxía de compra segundo o tipo de clientela.

CA4.6 Caracterizouse a estacionalización da demanda e as técnicas de desestacionalización.

CA4.8 Valorouse a importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda turística.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Entidades públicas e privadas de ámbito local, autonómico, estatal e internacional relacionadas co sector turístico.

 Modalidades do turismo.

 Tipoloxías turísticas (sol e praia, cultural, deportivo, rural, de grandes eventos, etc.), e as súas características (factores que inflúen na súa localización espacial).
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Contidos

 Localización xeográfica das principais tipoloxías turísticas.

 Tendencias das tipoloxías turísticas estatais e internacionais.

 Factores que interveñen na demanda e incidencia que se pode exercer sobre eles.

 Demanda turística: definición e caracterización.

 Elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda turística

 Clientela: tipoloxía, características e comportamentos de compra.

 Motivacións da demanda turística.

 Estacionalidade da demanda. Accións de desestacionalización.

 Valoración da importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Oferta básica. As  empresas de aloxamiento turístico. Oferta básica. As empresas de inter-mediación. A oferta complementaria. 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

CA3.3 Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

CA3.4 Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

CA3.5 Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.6 Caracterizouse a oferta complementaria.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Oferta turística: elementos e estruturas.

 Intermediación turística. Canles de distribución.

 Empresas de aloxamentos turísticos.

 Oferta complementaria. Empresas de restauración turística. Servizos diversos.

 A oferta turística en Galicia.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Oferta básica. As empresas de transporte terrestre.As empresas de transporte  ferroviario.As empresas de transporte  aéreo. As
empresas de transporte  acuatico

43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica. NO

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución. NO

RA4 - Caracteriza a demanda turística en relación cos factores e os elementos que a motivan, así como as súas tendencias actuais. 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 Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

CA1.6 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

CA3.2 Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

CA3.3 Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

CA3.4 Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

CA3.5 Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.6 Caracterizouse a oferta complementaria.

CA4.2 Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos do turismo: turismo, turista, visitante, excursionista, etc.

 Principais eventos locais, autonómicos, estatais e internacionais en materia de turismo.

 Entidades públicas e privadas de ámbito local, autonómico, estatal e internacional relacionadas co sector turístico.

 Tipoloxías turísticas (sol e praia, cultural, deportivo, rural, de grandes eventos, etc.), e as súas características (factores que inflúen na súa localización espacial).

 Localización xeográfica das principais tipoloxías turísticas.

 Tendencias das tipoloxías turísticas estatais e internacionais.

 Intermediación turística. Canles de distribución.

 Empresas de aloxamentos turísticos.

 Medios de transporte turísticos.

 Oferta complementaria. Empresas de restauración turística. Servizos diversos.
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Contidos

 Demanda turística: definición e caracterización.

 Clientela: tipoloxía, características e comportamentos de compra.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O turismo no ano 2012 e 2013 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica. NO

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución. NO

RA4 - Caracteriza a demanda turística en relación cos factores e os elementos que a motivan, así como as súas tendencias actuais. 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 Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

CA1.6 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

CA3.2 Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

CA3.3 Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

CA3.4 Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

CA3.5 Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.6 Caracterizouse a oferta complementaria.

CA4.2 Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

CA4.7 Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos do turismo: turismo, turista, visitante, excursionista, etc.

 Principais eventos locais, autonómicos, estatais e internacionais en materia de turismo.

 Entidades públicas e privadas de ámbito local, autonómico, estatal e internacional relacionadas co sector turístico.

 Tipoloxías turísticas (sol e praia, cultural, deportivo, rural, de grandes eventos, etc.), e as súas características (factores que inflúen na súa localización espacial).

 Localización xeográfica das principais tipoloxías turísticas.

 Tendencias das tipoloxías turísticas estatais e internacionais.

 Intermediación turística. Canles de distribución.

 Empresas de aloxamentos turísticos.

 Medios de transporte turísticos.
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Contidos

 Oferta complementaria. Empresas de restauración turística. Servizos diversos.

 Demanda turística: definición e caracterización.

 Factores que interveñen na súa determinación.

 Clientela: tipoloxía, características e comportamentos de compra.

 Tendencias actuais da demanda turística.
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5.1.  Mínimos exixibles:

CA1.1. Definíronse os elementos básicos que carac-terizan o sector turístico.

CA1.2. Analizouse a evolución do turismo.

CA1.6. Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

CA1.7. Valorouse a importancia da profesionalida-de no contorno da profesión turística.

CA1.3. Identificáronse e caracterizáronse as institucións públicas e privadas relacionadas co sector turístico.

CA2.1. Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

CA2.2. Localizáronse as tipoloxías turísticas pola súa distribución xeográfica.

 CA2.3. Relacionáronse os factores que inflúen na localización espacial segundo o tipo de turismo da zona.

CA3.1. Definiuse a oferta turística xuntos cos seus elementos e a súa extructura básica.

CA3.4. Diferenciáronse as empresas de aloxa-mentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

CA3.5. Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.6. Caracterizouse a oferta complementaria.

CA3.7. Describíronse as peculiaridades do núcleo turístico.

CA4.1. Conceptualizáronse e determináronse os factores da demanda turística.

CA4.2. Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía

CA4.4. Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

CA4.5. Analizouse a metodoloxía de compra segundo o tipo de clientela.

CA4.7. Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes

5.2.  Instrumentos de avaliación: Valorará o alumnado a través dos seguintes instrumentos:

    - Probas escritas.

    - Tarefa realizada e entregada en tempo e forma.

    - Participación, atención e comportamento na aula

5.3. Criterios de cualificación: As calificacións do alumno no módulo serán o resultado de valorar:

    - Probas realizadas de control de conocimento: 65%.

    - Tarafes realizadas: 25%.

    - Cuando se ponga en marcha la empresa simulada en el 3 trimestre, esta se cualificará con un 10% puntuación

    - Actitudes: Participación, presentación: 10%

     En la tercera evaluación, cuando se ponga en marcha la empresa simulada, los criterios de cualificación son:

    - Probas realizadas de control de conocimento: 65%.

    - Tarafes realizadas: 15%.

    - Empresa simulada: 10%

    - Actitudes: Participación, presentación: 10%

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

 As accións deste tipo de avaliación serán:

a) Para os procedementos e actitudes: entrega de tarefas complementarias, elaboración de gráficos, busca de información e análise da

mesma, etc.

b) Para os coñecementos: proba escrita que pode constar de cuestións curtas , longas ou entrevista de tipo oral sobre os contidos máis

importantes das U.D. impartidas durante o trimestre ou período avaliado. A devandita proba ou entrevista terá as seguintes consideracións:

  -  A data será fixada pol@ candidat@ de acordo co profesor, sempre antes da seguinte proba trimestral. Desta maneira pretende avaliar

a responsabilidade do candidato e o seu interese, consideracións básicas e esenciais para superar os módulos e demais tarefas.

  - O/A examinad@ poderá dispoñer dunha copia da proba de avaliacións para que revise os seus erros.

c) Outras tarefas que serán consensuadas co/a alumn@ atendendo ó seu perfil e capacidade persoal e profesional.

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

 Para os alumnos con perda de avaliaión continua, e decir que tendo un exceso de faltas reiteradas a clase sen xustificar acadando o

máximo  permitido pola lei, que é o 10%, propoñeranse probas específicas e individuais para os alumnos. As accións deste tipo de avaliación

serán:

a) Para os procedementos: entrega de tarefas complementarias segundo as xa programadas na aula.

b) Para os coñecementos: propóñense unha serie de accións:

- Realización de exercicios de diversa índole.

- Elaboración de esquemas utilizando fórmulas ¿imaxinativas¿ sobre os contidos a avaliar.

- Probas teóricas con preguntas curtas ou longas dependendo da materia e adaptándoas ás circunstancias do alumno.

- Probas teóricas orais.

c) As actitudes: mediante unha proba entrevista sobre os contidos ou exercicios solicitados.Criterios de cualificación: As calificacións do alumno no

módulo serán o resultado de valorar:

    - Probas realizadas de control de conocimento: 70%.

    - Tarafes realizadas: 30%.

    - Cuando se ponga en marcha la empresa simulada en el 3 trimestre, esta se cualificará con un 10% puntuación

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

    O seguimento de avaliación docente se fará de acordo có proceso de programación, mediante a enquisa ao alumnado trimestral onde se indica

a satisfacción do alumno e se  detectan posibles problemas para tomar as medidas correctoras necesarias de acordo con xefatura de estudos e o

titor/a de grupo.

Ao remate de cada unidade didáctica o profesor levará a cabo unha análise do grao de cumprimento da programación: consecución dos resultados

de aprendizaxe, criterios de avaliación, contidos, secuenciación, tarefas do profesor e dos alumnos e instrumentos e criterios de avaliación.

    No caso de observarse desviacións con respecto aos obxectivos definidos nesta programación levaranse a cabo rectificacións base-adas en

xustificacións razoadas.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realización de tests ou preguntas de contestación corta para constata-los coñecementos previos dos alumnos, e poder avaliar posteriormente a

súa progresión.

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

     Para os alumnos que presenten carencias importantes na formación básica ou formación profesional de base que impida conseguir un

aproveitamento aceptable nas sesións de ensinanza-aprendizaxe facilitaranse conceptos de apoio e soporte. Asemade reforzarase a realización de

traballos que comprendan o máis esencial dos criterios de avaliación de cada unidade a modo de contidos mínimos.

      Adaptaranse tamén as actividades de ensinanza-aprendizaxe esixindo un nivel de concreción inferior e con menos variables.

      Darase a oportunidade á realización de actividades extra para compensar as carencias que son detectadas.

      Ante a posible existencia de alumnos cun grao insuficiente de desenvolvemento das competencias curriculares básicas ¿ sobre todo nos

ámbitos da comprensión, da expresión e da reflexión -, coa conseguinte dificultade na asimilación de contidos, é necesario prever nas unidades

didácticas actuacións concretas para cando se detecten ditas situacións.

 Terase que reforza-los aprendizaxes deses alumnos con actividades específicas planificadas dacordo coas súas necesidades.

        As posibles adaptación terán en conta o ritmo de aprendizaxe, as motivacións do alumnado, seus intereses e expectativas, grao de

integración, capacidades terminais etc¿

        Realizaranse as modificación oportunas nas programacións, sobre todo no ámbito da aula, para conseguir unha plena integración de tódolo

alumnado na dinámica da materia e un desenvolvemento correcto das capacidades.

Desta maneira, favorecerase a autoestima do alumnado e valorarase o esforzo que realizan,   para mellorar seu rendemento, nun intento de

potencia-la avaliación formativa, axustando a axuda pedagóxica as suas necesidades reais de aprendizaxe.

        Para levar a cabo calquera tipo de reforzo ou adaptación (sempre en colaboración do titor e do orientador) deberanse revisar algúns

elementos básicos da programación como son as capacidades terminais a metodoloxía e a avaliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

- Traballamos en grupo intentando no discutir, respetarnos e chegar a acuerdos.

- Adoptamos unha actitude aberta e flexible al proponer e desarrollar as nosas propias ideas o ter proyectos abiertos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- Aceptamos as ideas, os trabajos e as soluciones os demás con espíritu tolerante e de cooperación.

- Tenemos normas específicas de convivencia que consensuamos o principio do curso

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Limpiamos, recollemos e ordenamos a aula-taller en todas las clases.

- Usamos para a construcción dos nosos proyectos materiales reciclados sempre que se puida.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA

- Eleximos democrática e equilibradamente os equipos de trabajo

- Mostramos interés o respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras personas e culturas para resolver sus problemas.

- Establecemos normas de convivencia por consenso na aula-taller.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

- Participamos activamente na consecución dun lugar de traballo ordenado e un Ambiente sano y agradable limpiando e recollendo

despois de cada sesión.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE SEXOS

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Primeiro Trimestre:

Visita a algún establecimiento hotelero de la ciudad

Visita parque Arqueoloxico Campo Lameiro, http://www.paar.es/, 986 69 60 66, reservas@paar.es.

2º Trimestre:

Fitur, http://www.ifema.es/ferias/fitur/default.html

Visita a las Salinas de Vigo y la sala de exposiciones Barrie de la Maza

Visita a Renfe y a un Tren Talgo Vigo-Barcelona

3ºTrimestre:

Visita a Santiago,  las cubiertas de la Catedral de Santiago,  el Hostal de los Reyes Católicos.

Visita a un barco Crucero de escala en Vigo.

10.Outros apartados

10.1) aa

  aa
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