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

Esta programación realízase para o módulo de Xestión administrativa e comercial en restauración, pertencente ao Ciclo Formativo de Grao

Superior "Dirección de Servizos en Restauración" tomando como referencia o Decreto 88/2011 do 20 de abril, polo que se establece o currículo

correspondente ao ciclo anteriormente mencionado, e introducindo as adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do

alumnado e ás características do contorno sociocultural do centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais,  no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

O perfil profesional do título de técnico superior en dirección de servizos en restauración determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesionais,

persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais incluídas no título.

Competencia xeral.

A competencia xeral deste título consiste en dirixir e organizar a produción e o servizo de alimentos e bebidas en restauración, determinando

ofertas e recursos,

controlando as actividades propias do aprovisionamento, cumprindo os obxectivos económicos, seguindo os protocolos de calidade establecidos e

actuando segundo

normas de hixiene, e prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Competencias profesionais, persoais e sociais.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

a) Definir os produtos e os servizos que ofrece a empresa tendo en conta os parámetros do proxecto estratéxico.

b) Deseñar os procesos de produción e servizo, e determinar a súa estrutura organizativa e os recursos necesarios, tendo en conta os obxectivos

da empresa.

c) Determinar a oferta de servizos de alimentos e bebidas, realizando as fichas técnicas de produción, para fixar prezos e estandarizar procesos.

d) Programar actividades e organizar recursos, tendo en conta as necesidades de produción e os obxectivos prefixados.

e) Realizar o aprovisionamento, o almacenamento e a distribución de viños, bebidas e outras materias primas, en condicións idóneas, e controlar a

calidade e a documentación relacionada.

f) Realizar ou supervisar a preparación dos espazos, a maquinaria, os utensilios e as ferramentas para pór a punto o lugar de traballo.

g) Realizar ou supervisar os procesos de preservizo, servizo e postservizo de alimentos e bebidas, e coordinar a súa prestación, tendo en conta o

ámbito da súa execución e os protocolos establecidos.

h) Formalizar a documentación administrativa relacionada coas unidades de produción e/ou servizo, para realizar controis orzamentarios, informes

ou calquera actividade que poida derivarse, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

i) Dar resposta a posibles solicitudes, suxestións e reclamacións da clientela, para cumprir as súas expectativas e lograr a súa satisfacción.

j) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito

profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e da

comunicación.

k) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

l) Organizar e coordinar equipos de traballo, e supervisar o seu desenvolvemento, con responsabilidade, mantendo relacións fluídas, asumindo o

liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que se presenten.

m) Comunicarse cos seus iguais, cos superiores, coa clientela e coas persoas baixo a súa responsabilidade utilizando vías eficaces de

comunicación, transmitindo a información ou os coñecementos adecuados, e respectando a autonomía e a competencia das persoas que

interveñen no ámbito do seu traballo.

n) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do traballo propio e do do seu equipo, supervisando e aplicando os procedementos de prevención

de riscos laborais e ambientais, de acordo co establecido pola normativa e cos obxectivos da empresa.
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ñ) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade, de accesibilidade universal e de deseño para todos, nas actividades profesionais

incluídas nos procesos de produción ou  prestación de servizos.

o) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na actividade profesional con sentido de

responsabilidade social.

p) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas que se derivan da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, e participar

activamente na vida económica, social e cultural.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), i), j), k), l), m) e ñ) do ciclo formativo, e as competencias a), c), h), j), k), l) e

m).

Isto nos permitirá traballar de cara a conseguir o rol do posto de traballo propio de este ciclo formativo que se traducirá en actividades específicas

con resultados concretos, na adaptación en función das variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos productivos, actuar

correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en

coordinación con outros departamentos.
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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 Avaliación dos tipos de empresas de restauración e análise da súa situación no mercado.As empresas de
restauración, tipoloxía
e situación no
mercado.

12 25

2 Deseño de ofertas gastronómicas caracterizando e seleccionando os elementos que as configuran e as súas
variables.

As ofertas
gastronómicas,
elementos e variables.

30 25

3 Definición dos obxectivos empresariais, establecemento de plans e deseño de estratexias e técnicas de
planificación empresarial.

A planificación nas
empresas de
restauración.

9 20

4 Control da xestión administrativa das áreas de restauración analizando a documentación e a información
reflectida nela.

A xestión
administrativa nas
empresas de
restauración.

5 10

5 Control dos orzamentos das áreas de produción  recoñecendo e determinando a estrutura dos niveis de
aprovisionamento, gastos e ingresos do departamento ou establecemento.

Os orzamentos das
áreas de produción.

5 10

6 Elaboración do plan de comercialización propio das empresas de restauración establecendo as características
dos elementos que o conforman así como o deseño de estratexias e accións.

O plan de
comercialización.

9 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 As empresas de restauración, tipoloxía e situación no mercado. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece estruturas organizativas en restauración, e caracterizando os modelos organizativos e os obxectivos da empresa. NO

RA4 - Avalía os tipos de empresas de restauración e analiza a súa situación no mercado. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Conceptualizáronse os modelos organizativos e as novas tendencias entre as empresas do sector.

CA1.5 Elaboráronse organigramas que correspondan aos modelos organizativos e ás novas tendencias entre as empresas do sector.

CA1.6 Valoráronse os principios estruturais e organizativos das empresas de restauración como elementos fundamentais para a consecución dos obxectivos establecidos.

CA4.1 Recoñeceuse a normativa autonómica e/ou estatal sobre tipoloxía e clasificación dos establecementos de restauración.

CA4.2 Recoñecéronse os tipos de empresas tradicionais de restauración.

CA4.3 Identificáronse as novas tendencias empresariais en restauración.

CA4.4 Describiuse a tipoloxía das empresas de restauración segundo a normativa autonómica e/ou estatal.

CA4.5 Identificáronse os factores e as motivacións da demanda.

CA4.8 Investigáronse as tendencias actuais da demanda.

CA4.9 Valorouse a importancia de coñecer a situación do mercado e as tendencias da oferta.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Modelos organizativos de empresas de restauración: conceptualización, tipos de organización e tendencias.

 Organigramas: concepto e clases

 Deseño e interpretación de organigramas de empresas de restauración.

 Normativa autonómica e estatal sobre a tipoloxía e a clasificación dos establecementos de restauración.

 Empresas tradicionais de restauración.

 Novas tendencias empresariais en restauración.

 Tipos de empresas de restauración segundo a normativa.

 Factores e motivacións que inflúen na demanda.
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Contidos

 Tendencias actuais da demanda.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As ofertas gastronómicas, elementos e variables. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Controla os orzamentos das áreas de produción, e recoñece e determina a estrutura dos niveis de aprovisionamento, gastos e ingresos do seu departamento
ou establecemento, segundo o caso. NO

RA6 - Deseña ofertas gastronómicas, e caracteriza e selecciona os elementos que as configuran e as súas variables. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Calculáronse os prezos de venda das ofertas gastronómicas do establecemento.

CA3.6 Estableceuse a estrutura de custos en restauración

CA3.7 Determinouse o limiar de rendibilidade segundo a oferta gastronómica e o tipo de establecemento ou servizo.

CA3.8 Establecéronse criterios de avaliación de provedores e seleccionáronse os que mellor se adapten ás demandas empresariais.

CA3.9 Establecéronse métodos de valoración de existencias.

CA3.10 Aplicáronse sistemas ofimáticos e de comunicación na xestión departamental ou empresarial.

CA6.1 Caracterizáronse os principais tipos de ofertas gastronómicas.

CA6.2 Relacionáronse as ofertas coas fórmulas de restauración.

CA6.3 Tivéronse en conta as características e as necesidades da clientela na confección de ofertas, así como as novas tendencias.

CA6.4 Considerouse o tipo de establecemento, a estacionalidade, a situación, o tipo de clientela e outros factores.

CA6.5 Definíronse as necesidades de variación e rotación da oferta.

CA6.6 Tivéronse en conta os principios básicos para o deseño físico da carta gastronómica.

CA6.7 Aplicáronse técnicas de promoción e publicidade.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de márketing relacionadas cos prezos.

CA6.9 Controlouse o grao de satisfacción da clientela.

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Selección de provedores: puntos para avaliar, valoración e toma de decisións.

  Determinación dos niveis mínimos de solicitude de pedido, existencias mínimas e máximas, e rotura de existencias.

  Métodos de valoración de existencias: PMP, FIFO, etc.
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Contidos

  Novas tecnoloxías aplicadas á xestión departamental.

 Determinación do prezo de venda das ofertas gastronómicas.

 Técnicas de fixación de prezos.

 Realización de escandallos.

 Elementos que integran a estrutura de custos en restauración.

 Cálculo de custos en restauración.

 Limiar de rendibilidade.

 Descrición, caracterización e tipos de ofertas.

 Ofertas básicas (menús, cartas, bufé, etc.): descrición e análise

 Elementos e variables das ofertas gastronómicas.

 Factores que cómpre ter en conta para o deseño de ofertas atendendo a criterios de equilibrio nutricional, estacionalidade, tipo de establecemento, situación do establecemento, tipo de
clientela, persoas con necesidades alimentarias específicas, etc.
 Técnicas de discriminación de ofertas gastronómicas.

 Principios básicos para o deseño físico dunha carta gastronómica: tipo de papel, formato, cor, colocación da oferta, etc.

 Merchandising da carta e promoción da oferta de produtos.

 Métodos de fixación de prezos: menú engineering , principio de Omnes, clasificación estratéxica, etc.

 Medición das expectativas da clientela.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A planificación nas empresas de restauración. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece estruturas organizativas en restauración, e caracterizando os modelos organizativos e os obxectivos da empresa. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse os obxectivos empresariais segundo o modelo de produto.

CA1.2 Establecéronse plans empresariais segundo os obxectivos marcados.

CA1.3 Deseñáronse estratexias e técnicas de planificación empresarial.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Obxectivos empresariais: tipos.

 Tipos de plans nas empresas de restauración.

 Planificación: concepto, proceso e terminoloxía básica.

 Etapas da planificación.

 Ferramentas da análise estratéxica: análise de vulnerabilidade, clasificación estratéxica de produtos, análise DAFO, etc.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A xestión administrativa nas empresas de restauración. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Controla a xestión administrativa de áreas de restauración, para o que analiza a documentación e a información reflectida nela. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Xustificouse a finalidade da xestión da documentación nas empresas de restauración.

CA2.2 Recoñeceuse o circuíto da documentación e a finalidade no sector de restauración.

CA2.3 Deseñáronse sistemas de rexistro da información reflectida nela.

CA2.4 Identificáronse sistemas de arquivo da documentación xerada, emitida ou recibida.

CA2.5 Clasificouse a información que reflicte a documentación segundo as necesidades empresariais.

CA2.6 Recoñeceuse a normativa básica relativa á xestión da documentación.

CA2.7 Valorouse a importancia dunha correcta xestión da documentación administrativa, económica e financeira para mellorar o funcionamento empresarial ou departamental.

CA2.8 Establecéronse sistemas de facturación e cobramento.

CA2.9 Aplicáronse as novas tecnoloxías na xestión e na interpretación da documentación empresarial.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Obxectivos da xestión documental.

 0Novas tecnoloxías na xestión e na interpretación dos documentos.

 Circuíto da documentación. Finalidade e relación entre documentos.

 Sistemas de rexistro da documentación.

 Sistemas e métodos de arquivo da documentación.

 Información documental derivada das necesidades departamentais.

 Normativa de xestión documental: protección de datos.

 Documentación (albarás, facturas, pedidos, contratos con provedores e clientes, etc.) e a súa normativa.

 Valoración da importancia da xestión documental.

 Medios de pagamento e de cobramento en hostalaría.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Os orzamentos das áreas de produción. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Controla os orzamentos das áreas de produción, e recoñece e determina a estrutura dos niveis de aprovisionamento, gastos e ingresos do seu departamento
ou establecemento, segundo o caso. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os tipos de orzamentos que afectan a planificación de empresas de restauración.

CA3.2 Caracterizáronse os elementos que conforman os orzamentos.

CA3.3 Elaboráronse orzamentos de diversos tipos para a organización e a planificación das empresas de restauración, así como de áreas dentro destas.

CA3.4 Establecéronse métodos de control orzamentario, xustificáronse racionalmente as posibles desviacións e aplicáronse medidas correctoras.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Orzamento: concepto, tipoloxía e elementos que o integran.

 Elaboración do orzamento.

 Control orzamentario: desviacións e medidas correctoras.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O plan de comercialización. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece estruturas organizativas en restauración, e caracterizando os modelos organizativos e os obxectivos da empresa. NO

RA4 - Avalía os tipos de empresas de restauración e analiza a súa situación no mercado. NO

RA5 - Elabora o plan de comercialización propio das empresas de restauración, establece as características dos elementos que o conforman, e deseña estratexias e
accións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Identificáronse as principais diferenzas entre o mercado de produtos e o de servizos.

CA4.6 Clasificouse a clientela segundo a súa tipoloxía.

CA4.7 Caracterizáronse os elementos determinantes da demanda: socioculturais, económicos e demográficos.

CA5.1 Conceptualizouse o plan de comercialización ou de márketing.

CA5.2 Establecéronse obxectivos para conseguir co plan de comercialización.

CA5.3 Deseñáronse as estratexias e as accións necesarias para realizar o plan de comercialización.

CA5.4 Realizouse a planificación económica do plan de comercialización.

CA5.5 Identificáronse sistemas de control do plan de márketing e das súas desviacións.

CA5.6 Deseñouse a presentación do plan de comercialización.

CA5.7 Valorouse a importancia da aplicación do plan de comercialización para alcanzar os obxectivos da empresa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Características diferenciadoras do mercado de servizos fronte ao de produtos.

 Clasificación da clientela.

 Demanda: concepto e elementos.

 Posición do produto: definición e metodoloxía.

 Concepto e obxectivos do plan de comercialización ou de márketing.

 Estratexias e accións nun plan de comercialización en restauración.

 Etapas do plan de comercialización.

 Fases do plan de comercialización: analítica, estratéxica, operativa e de avaliación ou control.
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Contidos

 Confección do plan de comercialización.
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Os mínimos esixibles están recollidos en cada unidade didáctica  no apartado 4.c. e son os seguintes:

- Conceptualizáronse os modelos organizativos e as novas tendencias entre as empresas do sector

- Elaboráronse organigramas que correspondan aos modelos organizativos e ás novas tendencias entre as empresas do sector.

- Recoñeceuse a normativa autonómica e/ou estatal sobre tipoloxía e clasificación dos establecementos de restauración.

 -Recoñecéronse os tipos de empresas tradicionais de restauración.

- Identificáronse as novas tendencias empresariais en restauración.

 - Describiuse a tipoloxía das empresas de restauración segundo a normativa autonómica e/ou estatal.

- Identificáronse os factores e as motivacións da demanda.

- Investigáronse as tendencias actuais da demanda.

- Valorouse a importancia de coñecer a situación do mercado e as tendencias da oferta.

- Calculáronse os prezos de venda das ofertas gastronómicas do establecemento.

- Estableceuse a estrutura de custos en restauración

- Determinouse o limiar de rendibilidade segundo a oferta gastronómica e o tipo de establecemento ou servizo.

 - Caracterizáronse os principais tipos de ofertas gastronómicas.

- Relacionáronse as ofertas coas fórmulas de restauración.

-Tivéronse en conta as características e as necesidades da clientela na confección de ofertas, así como as novas tendencias.

- Considerouse o tipo de establecemento, a estacionalidade, a situación, o tipo de clientela e outros factores.

- Definíronse as necesidades de variación e rotación da oferta.

 - Tivéronse en conta os principios básicos para o deseño físico da carta gastronómica.

- Aplicáronse técnicas de promoción e publicidade.

- Aplicáronse técnicas de márketing relacionadas cos prezos.

- Controlouse o grao de satisfacción da clientela.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Definíronse os obxectivos empresariais segundo o modelo de produto.

 - Deseñáronse estratexias e técnicas de planificación empresarial

- Xustificouse a finalidade da xestión da documentación nas empresas de restauración.

- Recoñeceuse o circuíto da documentación e a finalidade no sector de restauración.

-Clasificouse a información que reflicte a documentación segundo as necesidades empresariais.

- Valorouse a importancia dunha correcta xestión da documentación administrativa, económica e financeira para mellorar o funcionamento

empresarial ou departamental.

- Aplicáronse as novas tecnoloxías na xestión e na interpretación da documentación empresarial.

- Identificáronse os tipos de orzamentos que afectan a planificación de empresas de restauración.

- Caracterizáronse os elementos que conforman os orzamentos.

 - Establecéronse métodos de control orzamentario, xustificáronse racionalmente as posibles desviacións e aplicáronse medidas correctoras.

- Identificáronse as principais diferenzas entre o mercado de produtos e o de servizos.

 - Clasificouse a clientela segundo a súa tipoloxía.

 - Conceptualizouse o plan de comercialización ou de márketing.

 - Establecéronse obxectivos para conseguir co plan de comercialización.

- Deseñáronse as estratexias e as accións necesarias para realizar o plan de comercialización.

- Identificáronse sistemas de control do plan de márketing e das súas desviacións.

- Deseñouse a presentación do plan de comercialización.

- Valorouse a importancia da aplicación do plan de comercialización para alcanzar os obxectivos da empresa.

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumnado que proporcionará información sobre a

marcha da aprendizaxe. Este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo

segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Realizaremos probas escritas que en función da materia a avaliar poderán ser de diverso tipo (test, preguntas breves, casos prácticos...).

No caso de ter varias probas, será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Para poder realizar a

media aritmética, os alumnos e alumnas deberán ter como mínimo un 4 en cada proba.  Suporán un 90% da cualificación final do módulo.
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Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, a asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os

compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o

traballo en equipo dos alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de

avaliación do módulo. Dado a importancia dos aspectos actitudinais no módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles

alumnos/as que a súa cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 10% da cualificación final do módulo.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das probas parciais. No obstante, a cualificación

final do módulo coincidirá coa obtida na última avaliación parcial, segundo o artigo 34 da Orde do 12 de xullo de 2011.

No caso dos alumnos e alumnas que non superen algunha das probas parciais a puntuación máxima que poderá asignarse na última avaliación

parcial será de catro puntos.

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

Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan

ao alumno/a adquirir as capacidades non acadadas e cumprir cos mínimos esixidos. No seu caso o alumnado deberá presentar os traballos

correspondentes non presentados no momento.

Estas actividades e traballos organizaranse de forma personalizada.

A avaliación final farase durante o desenvolvemento das actividades de recuperación.

Terán un carácter de síntese e a variedade de actividades irá en función das necesidades de formación e repaso de cada un dos alumnos/as que

non acadaron os mínimos esixibles para unha avaliación positiva, ó longo do curso.

A ter en conta:

1) De non ter aprobadas todas as avaliacións, os alumnos e alumnas deberán recuperar aquelas avaliacións que estean suspensas no período

estipulado.

2)  As probas, por regra xeral, serán cuestionarios tipo test, de preguntas a desenvolver ou cuestións curtas, ou ben traballos ou proxectos a

presentar de xeito oral ou escrito.

3)  Traballos e exercicios prácticos propostos: Valorarase a iniciativa, o esforzo e a autosuficiencia  na busca de información e no manexo de

bibliografía especializada. Terase en conta a presentación, a capacidade crítica, a capacidade comunicativa e a organización na exposición.

É preciso observar que é requisito imprescindible presentar os anteditos traballos na data sinalada a tal fin para ter dereito a superar a avaliación.
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De non presentalos, en ningún caso será posible aprobar, nin sequera os exames de recuperación de xuño, ou os extraordinarios, excepto no caso

de que se presenten antes destes últimos.

4) O alumnado que non supere a proba de recuperación de calquera das avaliacións en período ordinario, deben examinarse de toda a materia, no

seu caso, nas probas extraordinarias ao efecto.

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

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación

final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita

proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente.

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:

Unha proba, inspirada no 100 % dos resultados de aprendizaxe do módulo e servirán  asemade como referencia as actividades realizadas durante

o desenvolvemento da formación do módulo. Esta proba terá dúas partes : contidos teóricos e supostos prácticos.

O alumnado deberá ser apto,  obter como mínimo un 5,  en cada unha das partes.

Non existe  a posibilidade de gardar unha parte aprobada se fose o caso.

Perda do dereito a avaliación continua :

a. Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos

de grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: O número de faltas que

implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de

determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na

xustificación desas faltas.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establecese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un

alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

b. A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no

punto anterior.

c. Será obrigatorio apercibilo previamente (unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente.

d. Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a

realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións.

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

e. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final

de módulos correspondente.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

Apercibimento superada a perda do 6% da duración do módulo ...........................................  5 faltas de asistencia.

Perda do dereito á avaliación continua, superado o 15% da duración do módulo......................  7 faltas de asistencia (non xustificadas)

                                                                                                                                           4 faltas de asistencia (xustificadas)

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo do procedemento de Programación establecido utilizando a plataforma habilitada a tal efecto.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28; ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ó alumnado en relación co perfil

profesional correspondente.

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

Será necesario incluir un cuestionario a criterio do profesor/a titular do módulo, ANEXO a esta programación.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas oportunas. Cando

a análise da marcha dun alumno ou alumna determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades, propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociadas aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible garantir a consecución efectiva dos resultados de aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de Xullo de 2011 no seu artigo 15; de acordo
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co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, conforme o establecido no artigo 73 da Lei

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os

ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula.

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu sexo,

raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de probas,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos e alumnas un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro

e o ciclo (aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos e alumnas de outras culturas que nos

axudan a interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realización dalgunha visita coordinada con outros módulos do ciclo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Dirección de servizos de restauración Ciclos
formativos de
grao superior

CSHOT05Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0512 Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración 72016/2017 140140

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ REY FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

1. Na actualidade hai un importante número de empresas dedicadas ao sector da hostalaría, entre hoteis, restaurantes, cafetarías, bares, hospitais,

colectivida- des, cátering, discotecas, pubs, etc., o que repercute nun grande volume de persoas traballando na especialidade de servizos, e cun

notable incremento en época de verán. Trátase, xa que logo, dun dos sectores máis salientables na economía de Galicia.

2. Canto á tipoloxía de establecementos, a tendencia do mercado apunta cara a un estancamento no crecemento dos restaurantes tradicionais, de

luxo, e dos chamados "de autor" (en España existe o triplo de restaurantes por persoa que no resto de Europa), entanto que se prevé unha grande

expansión e consolidación das empresas dedicadas á restauración para colectividades (centros sanitarios, centros escolares, empresas, centros

de lecer, etc.) e das chamadas "empresas de restauración moderna" ou de "neorestauración", que abranguen unha ampla gama de conceptos e

tipoloxía de establecementos.

Outros establecementos, como cafetarías, cervexarías, pubs, discotecas, bares, gastrobares, etc., seguen a ocupar unha importante porcentaxe na

oferta de establecementos de hostalaría.

3. Por causa da grande diversificación de actividades empresariais no sector de hostalaría, e máis concretamente no subsector da restauración,

faise indispensable a aparición de profesionais cualificados para dirixiren e supervisaren a grande cantidade de empresas de servizos de comidas

e bebidas. Deben ser profesionais do sector que saiban adecuarse e responder ás novas estruturas organizativas, pro- dutivas e de servizos.

4. As funcións que poden desempeñar estos profesionais unha vez titulados relaciónanse na  Páxina 15 de 108, a comercialización dos produtos, a

organización de eventos e servizos de restauración e das unidades de produción, etc.

A evolución profesional relacionada co avance tecnolóxico vaise traducir na introdución de novas técnicas e novos sistemas de atención e servizo

á clientela, programas informáticos para a xestión e o control de establecementos e servizos,  o uso continuo de internet para o intercambio e

consecución de información etc . Por último, a evolución organizativa dependerá, en grande medida, das características dos equipamentos e das

maquinarias adecuadas ao tipo de oferta gastronómica e de servizo coas que conte o centro.
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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 Execución das tipoloxias de servizo analizando a información e determinando funcións e estructuras atendendo
a tódalas variables que se produzan

Organización e
execución das
tipoloxias de servizo
en Restauración

40 20

2 Dirixir o equipo de servizo transmitindo a información do proceso a tódalas persoas dos diferentes postos de
actuación

Direccion de servizos
coordinando procesos
de actuación

40 30

3 Caracterización de espazos e recursos necesarios para o asesoramento e deseño de espazos de restauraciónDeseño de espazos
en Restauración

30 20

4 Coñecer,xustificar e caracterizar equipamentos e instalacións de cateríng para o desenrolo de servizos e
eventos desta tipoloxía

Servizos de catering 20 20

5 Aplicar o protocolo determinando os elementos que o configuranProtocolo na
restauración

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización e execución das tipoloxias de servizo en Restauración 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Asesora no deseño dos espazos destinados ao servizo en establecementos de restauración, e caracteriza as necesidades de espazos e recursos. NO

RA3 - Organiza servizos e determina as súas estruturas, segundo os elementos e as variables que cumpra ter en conta. NO

RA4 - Dirixe o servizo, controlando e coordinando os procesos e actuacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Tívose en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1 Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar.

CA3.2 Establecéronse os protocolos na xestión de reservas.

CA3.3 Coordinouse o servizo con todos os departamentos implicados.

CA3.4 Definiuse a fórmula de servizo e estableceuse a súa secuencia en relación co establecemento ou co evento.

CA3.6 Organizouse e distribuíuse o traballo do persoal en función das necesidades do servizo.

CA3.7 Establecéronse e supervisáronse as operacións de montaxe de instalacións e equipamentos para servizos.

CA3.8 Supervisouse a presentación definitiva da montaxe no seu conxunto.

CA3.11 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA3.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.1 Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar e detectáronse os puntos críticos de control.

CA4.2 Transmitíuselles a información do proceso de servizo ás persoas dos diferentes postos de actuación.

CA4.3 Transmitíuselle ao persoal de servizo a información dos elementos que compoñen a oferta gastronómica.

CA4.4 Recibiuse a clientela e asesorouse sobre a oferta do establecemento.

CA4.5 Coordináronse todas as fases do servizo cos departamentos implicados.

CA4.6 Controlouse a correcta aplicación das técnicas durante as operacións de servizo e atención á clientela, e de recollida.

CA4.9 Xestionouse toda a documentación relacionada co servizo.

CA4.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos.
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Criterios de avaliación

CA4.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise de informacións previas. Datos e expectativas da clientela. Reservas: sistemas, comunicación e xestión.

 Coordinación con outros departamentos.

 Determinación do tipo de servizo: A demanda do cliente. Estudo de posibilidades e limitacións. Obxectivos da empresa. Outros condicionantes. Secuencia.

 Distribución de funcións: nivelación, e coordinación de funcións e responsabilidades do persoal de servizo.

 Control das operacións de montaxe.

 Operacións de control sobre o local e as instalacións, sobre a distribución de equipamentos e moblaxe, sobre as operacións de montaxe e sobre a presentación final.

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Información sobre a oferta e sobre os servizos no servizo.

 Coordinación sobre as operacións de recepción e asesoramento á clientela.

 Coordinación de operacións de servizo e atención á clientela.

 Control sobre as actitudes e as aptitudes do persoal, sobre os procesos, as secuencias e os tempos do servizo, sobre os procesos de rexeneración de produtos, sobre os procesos de
coordinación interdepartamental, de facturación e de cobramento, sobre as op
 Coordinación de operacións de atención de queixas, reclamacións, suxestións e imprevistos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Direccion de servizos coordinando procesos de actuación 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Asesora no deseño dos espazos destinados ao servizo en establecementos de restauración, e caracteriza as necesidades de espazos e recursos. NO

RA3 - Organiza servizos e determina as súas estruturas, segundo os elementos e as variables que cumpra ter en conta. SI

RA4 - Dirixe o servizo, controlando e coordinando os procesos e actuacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Realizouse o estudo dos tempos e os recorridos nos procesos.

CA1.10 Tívose en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1 Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar.

CA3.2 Establecéronse os protocolos na xestión de reservas.

CA3.3 Coordinouse o servizo con todos os departamentos implicados.

CA3.4 Definiuse a fórmula de servizo e estableceuse a súa secuencia en relación co establecemento ou co evento.

CA3.5 Establecéronse horarios do persoal de servizo.

CA3.6 Organizouse e distribuíuse o traballo do persoal en función das necesidades do servizo.

CA3.7 Establecéronse e supervisáronse as operacións de montaxe de instalacións e equipamentos para servizos.

CA3.8 Supervisouse a presentación definitiva da montaxe no seu conxunto.

CA3.9 Comprobouse a disposición do persoal de servizo.

CA3.10 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de facturación e cobramento en función dos establecementos ou dos servizos.

CA3.11 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA3.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.1 Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar e detectáronse os puntos críticos de control.

CA4.2 Transmitíuselles a información do proceso de servizo ás persoas dos diferentes postos de actuación.

CA4.3 Transmitíuselle ao persoal de servizo a información dos elementos que compoñen a oferta gastronómica.

CA4.4 Recibiuse a clientela e asesorouse sobre a oferta do establecemento.
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Criterios de avaliación

CA4.5 Coordináronse todas as fases do servizo cos departamentos implicados.

CA4.6 Controlouse a correcta aplicación das técnicas durante as operacións de servizo e atención á clientela, e de recollida.

CA4.7 Coordináronse os protocolos na solución de queixas, reclamacións, suxestións e imprevistos.

CA4.8 Controláronse os procesos de facturación e cobramento.

CA4.9 Xestionouse toda a documentación relacionada co servizo.

CA4.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA4.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de informacións previas. Datos e expectativas da clientela. Reservas: sistemas, comunicación e xestión.

 Coordinación con outros departamentos.

 Determinación do tipo de servizo: A demanda do cliente. Estudo de posibilidades e limitacións. Obxectivos da empresa. Outros condicionantes. Secuencia.

 Organización de recursos humanos: horarios de persoal, criterios de fixación de quendas, descansos, etc.

 Distribución de funcións: nivelación, e coordinación de funcións e responsabilidades do persoal de servizo.

 Control das operacións de montaxe.

 Operacións de control sobre o local e as instalacións, sobre a distribución de equipamentos e moblaxe, sobre as operacións de montaxe e sobre a presentación final.

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Información sobre a oferta e sobre os servizos no servizo.

 Control de puntos críticos: detección e solucións.

 Coordinación sobre as operacións de recepción e asesoramento á clientela.

 Coordinación de operacións de servizo e atención á clientela.

 Control sobre as actitudes e as aptitudes do persoal, sobre os procesos, as secuencias e os tempos do servizo, sobre os procesos de rexeneración de produtos, sobre os procesos de
coordinación interdepartamental, de facturación e de cobramento, sobre as op
 Coordinación de operacións de atención de queixas, reclamacións, suxestións e imprevistos.

 Documentación asociada ao servizo (informes, memorias, diarios de produción, partes de incidencias, consumos, etc.): xestión, tramitación e fluxos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Deseño de espazos en Restauración 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Asesora no deseño dos espazos destinados ao servizo en establecementos de restauración, e caracteriza as necesidades de espazos e recursos. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse e interpretouse a información previa necesaria.

CA1.2 Recoñeceuse e analizouse a normativa relacionada co deseño de instalacións.

CA1.3 Localizáronse as zonas ou os espazos destinados ao servizo.

CA1.4 Relacionáronse as características de construción e decoración de establecementos de diverso tipo.

CA1.5 Caracterizouse a distribución de espazos e equipamentos no establecemento.

CA1.6 Estableceuse a capacidade de persoas do local.

CA1.7 Realizáronse os cálculos para os recursos materiais e humanos, segundo as características e as necesidades do establecemento.

CA1.8 Realizouse o estudo dos tempos e os recorridos nos procesos.

CA1.9 Identificáronse novas tendencias nos deseños e nas instalacións de restauración.

CA1.10 Tívose en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.3.e) Contidos

Contidos

 O local: características, dimensións e situación.

 Características da construción e da decoración.

 Análise da normativa: solos, paredes, iluminación, insonorización, capacidade de persoas, etc.

 Distribución de espazos: zonas de office, adega, clientes, barra ou mostrador, etc.

 Dimensionamento.

 Recursos materiais. Cálculo de necesidades e criterios de adquisición: calidade, deseño, funcionalidade, custo, duración, etc.).

 Circuítos de traballadores e clientes. Estudo de tempos e percorridos; diagramas de circuítos de persoal.

 Novas tendencias nas instalacións e nos deseños de establecementos de restauración.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Servizos de catering 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Planifica, xustifica e caracteriza instalacións para servizos de cátering e para celebración de eventos en restauración. SI

RA3 - Organiza servizos e determina as súas estruturas, segundo os elementos e as variables que cumpra ter en conta. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse e interpretouse a información previa necesaria para a planificación.

CA2.2 Establecéronse e distribuíronse os espazos necesarios en función do evento.

CA2.3 Identificáronse as necesidades de instalacións de auga e enerxía, desaugadoiros, etc.

CA2.4 Identificáronse as necesidades de materiais e de maquinaria para o servizo, e verificouse a dispoñibilidade de recursos.

CA2.5 Identificáronse as necesidades de xéneros e materias primas para o servizo.

CA2.6 Identificáronse as necesidades de persoal de servizo.

CA2.7 Planificouse a distribución de moblaxe e equipamentos de servizo e traballo.

CA2.8 Determináronse os servizos complementarios que cumpra contratar ou alugar.

CA2.9 Recoñeceuse a normativa relacionada co cátering.

CA2.10 Identificáronse as novas tendencias nos deseños e nas instalacións de servizos de cátering e eventos.

CA2.11 Planificouse con criterios de óptimo aproveitamento dos recursos.

CA3.11 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA3.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cátering en banquetes e eventos en restauración: definición, tipos e características.

 Operacións previas á organización do cátering e eventos. Análise da información previa. Distribución lóxica e planificación dos espazos. Planificación das instalacións que vaian empregar.
Diagramas de procesos. Selección e xustificación de recursos materi
 Determinación de necesidades de xéneros e materias primas.

 Selección e xustificación de recursos humanos: persoal de montaxe, de servizo, de recollida e outros servizos auxiliares.

 Servizos complementarios: seguridade, decoración transporte, etc. Descrición e caracterización.
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Contidos

 Operacións posteriores ao evento: planificación da desmontaxe e protocolos para a recollida e o transporte.

 Normativa.

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Control sobre as actitudes e as aptitudes do persoal, sobre os procesos, as secuencias e os tempos do servizo, sobre os procesos de rexeneración de produtos, sobre os procesos de
coordinación interdepartamental, de facturación e de cobramento, sobre as op
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Protocolo na restauración 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica o protocolo e establece as características dos elementos que o configuran. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Sinaláronse as características dos tipos de protocolo.

CA5.2 Definíronse os elementos que conforman o protocolo en restauración.

CA5.3 Caracterizáronse os sistemas de ordenación dos invitados en función do tipo de acto que se organice.

CA5.4 Deseñáronse invitacións en relación coa tipoloxía dos actos.

CA5.5 Caracterizouse o deseño e a planificación de diversos actos protocolarios.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Protocolo: definición e tipos.

 0Análise de exemplos prácticos.

  Valoración da imaxe corporativa.

 Normativa en materia de protocolo e precedencias oficiais do Estado e das comunidades autónomas.

 Ordenación de bandeiras nos actos protocolarios.

 Protocolo en restauración: definición e elementos que o compoñen.

 Imaxe persoal do profesional de restauración: indumentaria.

 Tratamento da clientela: saúdo e presentación.

 Protocolo na mesa: formas de mesas e planos de distribución; uso de flores; tipos de presidencia. Sistemas de organización de invitados. Deseño de invitacións.

 Protocolo na organización de eventos: aperitivos, cócteles, recepcións e outros eventos.

 Protocolo institucional na restauración: definición e elementos que o compoñen.
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Todos aqueles resultados de aprendisaxe que se podan levar a prática terán unha avaliación continua a través de listas de cotexo e realización de

exercicios que permitan verificar un progreso durante o curso e unha proba teórica no que se reflexen os contidos menos obxetivos . Os

Resultados de aprendisaxe que non se podan levar a prática; como é o caso do Protocolo (que só se poden levar a cabo moi poucas normas) e o

servizo de catering que só podemos facer unha previsión e un desarrollo de servizo sinxelo, serán avaliados con probas escritas ou  exercicios

prácticos  nas aulas así coma a entrega de traballos de análisis e evaluación de establecementos aportados polo alumno e solicitados polo

profesor previa saida en visita extraescolar a este tipo de empresas

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo e evidenciarán a con-secución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito

equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.

Asemade posto que se trata dunha matricula de carácter modular non sendo obligatorio ter cursado módulos anteriormente e dado que varios

alumnos do grupo non teñen cursado os módulos de Procesos de Servizo en Restaurante e Procesos de Servizo en Bar cafetería. Vaise presentar

complicadísimo acadar os mínimos da presente programación. En ningún caso un alumno que non sexa capaz de servir e montar mesas así coma

de acoller e tomar nota do pedido á clientela será quen de acadar una avaliación positiva na dirección de equipos e servizos en Restauración.

Asemade dado que se trata de ensinanzas presenciais o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades programadas, consirandose perda

de avaliación continua cando o número de faltas supere o 10% da duración do módulo,  tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011(DOG

nº136/2011 do 15 de xullo) que neste módulos son 14 sesión de 60 minutos.

O alumnado que incurra en perda de evaluación continua, deberá presentarse a un esame final de contido conceptual e teórico oral ou escrito nas

datas especificadas para as devanditas probas. De non acadar unha avaliación positiva nesta proba non terá opción a presentarse á proba de

carácter práctico e procedimental do módulo.

Os mínimos para este módulo son:

 Organizar diferentes tipoloxías de servizo determinando a súas estruturas e coordinándose con tódolos departamentos afectados

Determinar e supervisar as operacións de montaxe de sala e distribuir ó persoal de servizo nas súas función supervisando que se cumpran as

normas deontolóxicas de imaxe persoal,hixiene, uniformidade ....)

Dirixir o servizo controlando tódolos procesos e xestionando a documentación relacionada

Asesorar no deseño de espazos destinados ó servizo estipulando as necesidades de recursos e coñecendo e cumprindo a normativa asociada a

incendios, seguridade, aislamento, e adaptabilidade

Planificar e caracterizar instalacións de catering para a execución dun servizo análogo, distribuindo o espazo en función do evento e determinando

os servizos secundarios que cabe contratar

Coñecer e aplicar as normas de protocolo en Restauración

Criterios de cualificación:

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os

criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo. test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No

caso de ter varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Estes contidos Suporán un

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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20% da cualificación final do módulo.

As actividades desenroladas a diario no aula-taller, traballos e execucións de elaboracións e servizos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou

en grupo dentro dun servizo ou practica específica, serviránnos para avaliar procedementos; Traballos individuais e grupais nos que se valora a

estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles

aspectos procedementais recollidos nos crite-rios de avaliación do módulo. Suporán un 60%  da cualificación do módulo.

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado e os materiais

destinados a uso común dentro da aula,  coma dos compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos

distintos materiais solicitados, a participación e o traballo en equipo dos alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe pesoal cumprindo con

tódalas normas deontolóxicas espostas ó inicio do curso e inherentes ó perfil profesional, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos

criterios de avaliación do módulo. Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles

alumnos/as que a súa cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 20%  da cualificación final do módulo.

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

No suposto que  o alumnado non supere con resultado positivo algún dos RA comprendidos nesta programación,ou concorrése na pérdida de

avaliación continua por faltas reiteradas de asistencia á clase,  terá dereito a un periodo de realización de actividades de recuperación e a unha

avaliación extraordinaria da que  será informado da data e contidos dos que  será avaliado na proba, que constará dunha parte de avaliación de

contidos na que deberá obter unha calificación mínima de 5 para poder presentarse á avaliación práctica do módulo. A  parte práctica  deberá

presentarse debidamente uniformado en tempo e forma. Nesta proba de realizacións prácticas e desenrolos procedimentais deberá acadar tamén

unha calificación mínima de 5 puntos.

De non acadar un resultado positivo nestas probas de recuperación, deberá matricularse de novo no módulo formativo.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter una calificación mínima de 5 puntos na proba teórica e na valoración actitudinal así coma

nas actividades de carácter procedimental , non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o

caso.

O alumno coñecerá de antemán a  relación de probas procedimentais que se solicitarán na proba de recuperación de módulo pendente ou PS que

consistirá na realización de supostos iguales ou similares ós realizados durante o curso naqueles RA nos que o alumno non acadase a

cualificación mínima.

Con respecto á proba teórica, o alumno será informado dos contidos dos que será avaliado e de que forma : (exposición oral, exercicio de

desenrolo ou cuestionario), estes contidos versarán entorno ós Contidos dos RA non acadados.

En canto ós contidos actitudinais,serán os mesmos expostos de carácter xeral para tódalas unidades didácticas e que versarán sobre a

obligatoriedades de acudir ás actividades e avaliación, correctamente uniformado e aseado así como exercer un respeto pleno polo material, aula

taller e profesor

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua debera realizar unha proba de avaliación que terá como referente a totalidade dos criterios

de avaliación do módulo. Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en varias partes que se desenvolveran nas

correspondentes xornadas. Nembargantes, antes da devandita proba, terá dereito a un periodo de recuperación do que será informado para

repaso de contidos de caracter práctico e procedimental non acadados por faltar á clase. Estas probas e periodo de recuperación estarán moi

orientados á realización das probas de PD

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua por incurrir nun número de faltas superior

a 14 consistirá:

-- Nunha proba teórica conceptual  de todo o módulo, na que se terán en conta os aspectos actitudinais e de uniformidade descritos no apartado 5

de esta programación ( criterios de cualificación) na que terá que aprobar cunha nota mínima de 5 para poder asistir á seguinte proba de carácter

procedimental ou práctica

 A proba ou probas prácticas consistirá na realización de Actividades prácticas similares as realizadas ao longo do curso no aula/taller/obradoiro, ás

que o alumno se presentará en tempo e forma sen posibilidade de cambiar de data ou hora a publicada exprofeso para a devandita proba.

- Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto nas actividades desenvolvidas e/ou presentadas de carácter

procedimental como na proba teórica e na valoración actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte

aprobada se fose o caso.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

O seguimento da programación levaráse a cabo a través do plataforma virtual no apartado  SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN que será

entregado mensualmente ó xefe de departamento

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01

No seguimento da programación teranse en conta as conclusións obtidas na avaliación inicial. Os principais indicadores do grao do cumprimento

da programación serán:

1.   O grao de cumprimento da temporalización

2.   O logro dos obxectivos programados

3.   Os resultados académicos acadados

Para a avaliación da práctica docente recabarase información a través de cuestionarios periódicos pasados aos alumnos nos que se solicitará

valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia, a forma de traballo na aula e no taller, técnicas de  avaliación, así como cuestións

que indiquen se acadaron os obxectivos das distintas unidades didácticas.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se realizará una prueba teórica de conocimientos y una prueba práctica general para todo el alumnado en los primeros servicios del curso, con el

fin de detectar conocimientos previos y habilidades adquiridas por el alumnado el primer curso del ciclo formativo e incluso en el desarrollo de

práctica laboral de ser el caso. El objetivo será formarse una idea del nivel del grupo para iniciar la práctica docente de contenidos prácticos y

teóricos y también poner en común dicha información con el resto del equipo docente

En base a estad pruebad se hará una adaptación de método o contenidos de se el caso, para el alumnado que no posea habilidades o

conocimientos necesarios para la consecución de objetivos en las Unidades didácticas 1, 2, 3 y 5. No se realizará prueba de conocimientos previos

para la Unidad 4 por ser completamente nuevo todo el contenido de la misma

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

O alumnado que non presenta nivel suficiente de seguimento das Unidades didácticas, adaptaránselle os contidos de desenrolo procedimental e

procuraráse que mediante o método de entrega de actividades e traballos, acade a maior parte de obxetivos.

Non se inclúe neste apartado, nembargantes, ningún tipo de reforzo para os contidos de caracter actitudinal e de imaxe persoal así coma o

cumprimento de asistir uniformados, aseados e afeitados ou peiteados cumprindo absolutamente tódalas normas deontolóxicas impostas e

explicadas ó inicio do curso

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

 A educación en valores, o respeto pola seguridade na manipulación de alimentos, mobiliario e maquinaria, asi como gardar un absoluto respeto

pola hixiene e o medio ambiente, son aspectos transversais a tratar e cumprir en tódalas unidades didácticas sen excepción.

 Así o respeto ós individuos (clientes, superiores ou compañeiros), o trato en igualdade de xénero

 A reciclaxe de materias primas en bo estado e de materiais de refugallo ou envases empregados

 O respeto ó medio ambiente o emprego axeitado de enerxías (agua, luz, gas ....)

 A limpeza no servizo e postservizo incidindo especialmente no peche de servizos e instalacións.

Serán de obrigado tratamento e cumprimento durante todo o curso académico e tratados a diario polo profesor que terá en conta as faltas nestes

ámbitos como faltas graves restando 0.10 puntos cada negativo qeu acade o alumno.

Noutro senso traránse tamén aspectos de compoñente máis social e de convivencia, coas unidades de transfusión que veñen ó centro, a visita ás

instalacións médicas ou hospitalarias, o nadal, a participación en accións de voluntariado,  deporte e concursos ou eventos de colaboración.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 O curso escolar preséntase cunha posible execución de obras no centro que afectará o normal desenrolo da actividade docente e da consecución

de obxetivos nos desenrolos prácticos por verse afectados os talleres prácticos de cociña que afectará ó servizo de alimentos en sala. Por este

motivo o número de actividades complementarias e extraescolares tal vez se incremente.

Relaciónanse a continuación unha serie de actividades a desenrolar :

-Visita a instalacións hoteleiras e de Restauración en tódalas súas tipoloxías, para análise de espazos, distribución, ratio de persoal/cliente, oferta

gastronómica, soporte de ventas ........

- Visita a feiras e eventos relacionados coa hostalería e a Restauración dentro e fora da comunidade autónoma

-Saida ou deseño con profesionais do sector, execucións de master class e foros formativos.

-Visita de profesionais do sector de marketing e estudo de ventas

-Visita e charlas formativas de empresas de productos de servizo e comercialización no sector da Restauración

-Visita empresas de materiais de catering e colectividades asi coma de material, utillaxe, mantelería, decoración e equipamentos de Restauración

10.Outros apartados

10.1) Deseño do módulo de proxecto de dirección de Servizos en Restauración

 Ó longo do curso trataráse a miudo o deseño dos módulo de proxecto con intención de que o alumnado cree de maneira física ou a lo menos se

forme a idea, do deseño e oferta que deberá presentar ó rematar o módulo de FCT.

Por isto, determinados conceptos e desenrolos das unidades didácticas irán plenamente enfocados ó negocio ou proxecto que presentarán
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Dirección de servizos de restauración Ciclos
formativos de
grao superior

CSHOT05Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0180 2ª Lingua estranxeira-Francés 72016/2017 157157

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO FROJÁN RIAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Esta programación realízase para o módulo 2ª Lingua estranxeira: Francés, pertencente ao Ciclo Superior de Dirección de Servicios de

Restauración; tomado como referencia o Decreto 350/1999 polo que se establece o título de Técnico Superior en Restauración e introducindo as

adapatacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

As características de Santiago de Compostela en canto receptor de milleiros de visitantes fai que o noso alumnado vexa con claridade a

necesidade  de formación en linguas estranxeiras,  especialmente no sector hostaleiro.

Asociado á unidade de competencia:        Non
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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 Trátase de familiarizar ao alumnado que non ten estudos previos en francés co idioma, dándolle os rudimentos
gramaticais básicos, para que poidan afrontar o curso con éxito. Para o resto de estudantes será o momento
de revisar os seus coñecementos gramaticais e por en práctica as súas habilidades na comprensión e na fala

Segunda lingua
estranxeira: Francés,
nivelamento

28 18

2 Trátase de aprender a presentarse oralmente, falar da propia empresa, coller un recado por teléfono e elaborar
un cv

Presentacións
persoais e
profesionais

10 6

3 Trátase de aprender a tomar nota dunha reserva por teléfono ou por internet e de confirmala, rexeitala ou
modificala.

Reservas 25 16

4 Trátase de acoller un cliente individual ou grupo e instalalo na súa habitación ou no restauranteRecepción de clientes 25 16

5 Trátase de presentar os equipamentos dun hotel, tomar unha comanda tanto en sala coma no departamento de
pisos, describir un plato.

Servicios 25 16

6 Trátase de aprender a desenvolverse diante de situacións de queixa dun cliente.Reclamacións 25 16

7 Trátase de interactuar co cliente para facilitarlle os trámites para abandonar o local, presentarlle a factura e
redactar un cuestionario de sarisfacción

Saídas e despedidas 19 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Segunda lingua estranxeira: Francés, nivelamento 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe.

CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional.

CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión.

CA2.4 Realizáronse traducións directas e inversas de textos específicos sinxelos, e utilizáronse materiais de consulta e dicionarios técnicos.

CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira.

CA2.7 Léronse con certo grao de independencia textos de diversos tipos, adaptando o estilo e a velocidade de lectura, aínda que poida presentar algunha dificultade, con modismos pouco
frecuentes.

CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

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

 Terminoloxía específica do sector.
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Contidos

  Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

  Conectadores lingüísticos.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Presentacións persoais e profesionais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional.

CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe.

CA1.4 Identificouse a actitude e a intención da persoa interlocutora.

CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada.

CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional.

CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada.

CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión.

CA2.7 Léronse con certo grao de independencia textos de diversos tipos, adaptando o estilo e a velocidade de lectura, aínda que poida presentar algunha dificultade, con modismos pouco
frecuentes.

CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.4 Describiuse con relativa fluidez o seu contorno profesional máis próximo.

CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel.

CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión.

CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura sinxela.

CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos.

CA5.1 Definíronse os trazos máis significativos dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.
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Criterios de avaliación

CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios dos países da lingua estranxeira.

CA5.3 Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Mensaxes directas, telefónicas, radiofónicas e gravadas. Distinción entre datos e opinións e identificación da intención da persoa falante.

 Terminoloxía específica do sector.

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Características específicas de documentos profesionais recibidos por medios telemáticos.

 Terminoloxía específica do sector.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Toma, mantemento e cesión da quenda de palabra.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

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

 Benvida e recepción da clientela. Despedida.

 Particularidades da conversa telefónica.

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación e a intención das persoas interlocutoras.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Reservas 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional.

CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe.

CA1.5 Extraéronse as ideas principais dunha mensaxe emitida por un medio de comunicación.

CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada.

CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional.

CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada.

CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión.

CA2.5 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.).

CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira.

CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión.

CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura sinxela.

CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos.

CA4.4 Formalizouse un texto dado con apoios visuais e claves lingüísticas achegadas.

CA4.5 Elaborouse un pequeno informe cun propósito comunicativo específico.
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Criterios de avaliación

CA4.6 Redactouse unha carta comercial a partir de instrucións detalladas e modelos dados.

CA5.1 Definíronse os trazos máis significativos dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.

CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios dos países da lingua estranxeira.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Características específicas de documentos profesionais recibidos por medios telemáticos.

 Terminoloxía específica do sector.

 0Resolución de problemas coa clientela. Interrogación.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Apoio, demostración de entendemento e petición de aclaración.

  Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Resposta afirmativa ou negativa atenuada a unha petición.

 Expresión e formalización de documentos e textos profesionais do sector e cotiáns.

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

 Nexos.

 Uso da descrición como recurso lingüístico.

 Linguaxe específica de internet na lingua estranxeira.

 Coherencia textual

 Valoración das normas socioculturais e protocolarias nas relacións internacionais.

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación e a intención das persoas interlocutoras.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Recepción de clientes 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional.

CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe.

CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada.

CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional.

CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada.

CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión.

CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira.

CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel.

CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión.

CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura sinxela.

CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos.

CA4.5 Elaborouse un pequeno informe cun propósito comunicativo específico.

CA5.1 Definíronse os trazos máis significativos dos costumes e dos usos da comunidade onde se fale a lingua estranxeira.

CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios dos países da lingua estranxeira.
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Criterios de avaliación

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e secundarias.

 Recursos lingüísticos: estruturas e funcións.

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Terminoloxía específica do sector.

 0Resolución de problemas coa clientela. Interrogación.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Entoación como recurso de cohesión do texto oral: uso dos patróns de entoación.

  Conectadores lingüísticos.

  Linguaxe non verbal (código xestual).

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Benvida e recepción da clientela. Despedida.

 Expresión e formalización de documentos e textos profesionais do sector e cotiáns.

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

 Uso de rexistros axeitados segundo o contexto da comunicación e a intención das persoas interlocutoras.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Servicios 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional.

CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe.

CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada.

CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional.

CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada.

CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión.

CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira.

CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.3 Manifestáronse preferencias laborais no sector profesional.

CA3.5 Estableceuse a secuencia das actividades propias dun proceso produtivo do sector profesional.

CA3.6 Realizáronse con claridade presentacións breves e preparadas sobre un tema dentro da especialidade.

CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel.

CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión.

CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura sinxela.

CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos.
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Criterios de avaliación

CA4.7 Realizáronse resumos breves de textos sinxelos relacionados co seu contorno profesional.

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Discriminación das principais oposicións fonolóxicas.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Terminoloxía específica do sector.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Recoñecemento da lingua estranxeira para afondar en coñecementos que resulten de interese ao longo da vida persoal e profesional.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Reclamacións 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da 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 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional.

CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe.

CA1.6 Identificouse o fío argumental dunha situación comunicativa presenciada.

CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada.

CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional.

CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada.

CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión.

CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira.

CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel.

CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión.

CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura sinxela.

CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos.

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

CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social dos países da lingua estranxeira.
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4.6.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Terminoloxía específica do sector.

 0Resolución de problemas coa clientela. Interrogación.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

  Conectadores lingüísticos.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Uso do discurso indirecto. Transmisión dun aviso.

 Proposta de actividades e informacións varias.

 Resposta afirmativa ou negativa atenuada a unha petición.

 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

 Formalización dun documento profesional na lingua estranxeira: ofertas e demandas de emprego, currículos, modelos de cartas, cuestionarios, facturas, manuais, etc.

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

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Saídas e despedidas 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece información cotiá e profesional específica contida en discursos orais claros e sinxelos emitidos en lingua estándar, e identifica o contido global da
mensaxe. NO

RA2 - Interpreta información profesional escrita contida en textos sinxelos e analiza comprensivamente os seus contidos. NO

RA3 - Emite mensaxes orais sinxelas, claras e ben estruturadas, e relaciona o propósito da mensaxe coas estruturas lingüísticas adquiridas. NO

RA4 - Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais co seu propósito. NO

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación e describe as relacións típicas características dos países dos países da lingua
estranxeira. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto profesional.

CA1.2 Captouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 Identificouse a información específica contida na mensaxe.

CA1.6 Identificouse o fío argumental dunha situación comunicativa presenciada.

CA1.7 Determináronse os papeis que aparecen nunha secuencia presenciada.

CA2.1 Fíxose unha lectura comprensiva de textos específicos do seu ámbito profesional.

CA2.2 Identificouse con precisión a terminoloxía utilizada.

CA2.3 Extraeuse a información máis salientable dun texto relativo á súa profesión.

CA2.6 Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira.

CA3.1 Comunicouse utilizando fórmulas sinxelas, nexos e estratexias de interacción.

CA3.2 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

CA3.7 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións adaptadas ao seu nivel.

CA3.8 Respondeuse a preguntas breves complementarias relativas á profesión.

CA3.9 Intercambiouse información específica con fluidez, utilizando frases de estrutura sinxela.

CA4.1 Formalizouse información básica requirida en distintos tipos de documentos.

CA4.2 Elaborouse unha solicitude de emprego a partir dunha oferta de traballo dada.

CA4.3 Redactouse un breve currículo.
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Criterios de avaliación

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento de mensaxes profesionais do sector e cotiás.

 Terminoloxía específica do sector.

 Diferenciación entre fonemas vocálicos orais e nasais.

 Comprensión de mensaxes, textos e artigos profesionais do sector e cotiáns.

 Terminoloxía específica do sector.

 Ideas principais e ideas secundarias.

 Recursos gramaticais.

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

 Interpretación dun documento profesional na lingua estranxeira: ofertas e demandas de emprego, currículos, modelos de cartas, cuestionarios, facturas, manuais, etc.

 Terminoloxía específica do sector.

  Mantemento e seguimento do discurso oral.

 Rexistros utilizados na emisión de mensaxes orais. Preferencias polo rexistro formal no ámbito socioprofesional.

 Expresión fónica, entoación e ritmo.

 Benvida e recepción da clientela. Despedida.

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

 Formalización dun documento profesional na lingua estranxeira: ofertas e demandas de emprego, currículos, modelos de cartas, cuestionarios, facturas, manuais, etc.
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O instrumento de avaliación utilizados para avaliar a comprensión oral e escrita e a expresión escrita será a proba escrita.

contidos mínimos:

Unidade 1:

Comprensión oral:Identificación da información xeral e específica  de textos que utilizan o léxico dos alimentos, animais, meses, cores e con

narración en presente ou pasado. Lectura, con certo grao de independencia, de textos de diversos tipos, adaptando o estilo e a velocidade de

lectura: CA1.2   /  CA 1.3

Comprensión escrita:Identificación da información específica de textos que utilizan o léxico dos alimentos, animais, meses, cores escritos en

presente ou pasado: CA 2.1  /  CA 2.3  / CA 2.7

Expresión oral: Expresión dos gustos propios facendo unha gradación dos mesmos utilizando o presente de indicativo. Resposta a preguntas sobre

as horas, as datas, facendo un uso correcto da liaison. O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.1   /  CA 3.2

Unidade 2:

Comprensión oral de documentos audio con presentacións  profesionais: CA 1.2  /CA 1.3

Comprensión escrita:Textos que utilizan o léxico dos alimentos, animais, meses, cores escritos en presente ou pasado: CA 2.2   / CA 2.7

Expresión oral:Os establecementos hosteleiros: organigrama, situación, categoría, equipamentos e servizos.  O instrumento de avaliación utilizado

será a proba oral. CA 3.1   / CA 3.2   /  CA 3.8

Expresión escrita: Os establecementos hosteleiros: organigrama, situación, categoría, equipamentos e servizos: CA 4.1

Unidade 3:

Comprensión oral: Documentos audio sobre reservas en establecementos hosteleiros: CA 1.2  /  CA 1.3

Comprensión escrita: Documentos escritos nos que se presenta un establecemento hosteleiro. CA 2.2 /  CA 2.5

Expresión oral:Reservas por teléfono:  aceptación e rexeitamento.    O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.2  /  CA 3.8

Expresión escrita: Cartas, emails de confirmación e/ou modificación de reservas: CA 4.6

Unidade 4:

Comprensión oral: Documentos audio sobre diferentes situacións de contacto co cliente nun establecemento hosteleiro: CA 1.2   /  CA 1.3

Comprensión escrita: Documentos escritos sobre reservas en establecementos hosteleiros: CA 2.2

Expresión oral:Reservas por teléfono: aceptación e rexeitamento.   O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.1   / CA 3.2

Expresión escrita: Cartas, emails de confirmación e/ou modificación de reservas: CA 4.1  /  CA 4.5

Unidade 5:

Comprensión oral: Documentos audio sobre equipamentos e servizos dun establecemento hosteleiro,  toma de comanda por teléfono, informacións

a clientes:  CA 1.2  /  CA 1.3

Comprensión escrita: Textos escritos sobre servizos e equipamentos de establecementos hosteleiros, cartas de restaurantes, normativas,

descricións de platos: CA 2.1  /  CA 2.2

Expresión oral: Indicación de itinerarios, explicación dun menú ou dun plato; explicacións das funcións do persoal hosteleiro, toma de comandas:

CA 3.1  /  CA 3.2

Expresión escrita: Fichas de comandas, simboloxía dos equipamentos hosteleiros, planos: CA. 4.1   /  CA 4.2

Unidade 6:

Comprensión oral: Documentos audio sobre diferentes situaciones de reclamación en establecementos de hostelería: CA 1.1  / CA 1.2  /  CA 1.3   /

CA 1.6

Comprensión escrita: Emails e cartas con reclamacións, cartas de desculpas, textos normativos: CA 2,1  /  CA 2.2   /   CA 2.3

Expresión oral: Situacións de reclamación no restaurante e na recepción.    O instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.2  /  CA

3.8  /  CA 3.9

Expresión escrita: Cartas de desculpa:  CA 4.1

Unidade 7:

Comprensión oral: Documentos audio que presentan situacións de preparación de saída do cliente, explicación dos servizos incluidos na factura e

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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comentarios de satisfacción: CA 1.2  /  CA 1.3

Comprensión escrita: Documentos audio que presentan situacións de preparación de saída do cliente, explicación dos servizos incluidos na factura

e comentarios de satisfacción: CA 2. 1   /  CA 2.2

Expresión oral:Situacións de preparación de saída do cliente, explicación dos servizos incluidos na factura e comentarios de satisfacción.    O

instrumento de avaliación utilizado será a proba oral: CA 3.2  /  CA 3.8

Expresión escrita:Elaboración de normas, facturas, cuestionarios de satisfacción , cartas de fidelización, solicitudes de emprego e curriculum vitae:

CA 4.1   /  CA 4.2   /  CA 4.3

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O conxunto de actividades e traballos que o profesor pida para correxir  terán un peso dun 30%. Os comportamentos negativos (por exemplo,

faltas de respeto ao profesor e/ou os compañeiros) e a actitude pasiva terán unha penalización que poderá chegar ata o 10% da nota.  Os exames

ou probas de avaliación de tipo escrito ou oral valerán un 70% . Non se poderá facer media de non acadarse unha nota de 5 sobre 10 en cada

unha das partes.

Realizaremos duas probas en cada avaliación.

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

As actividades de recuperación do módulo de Francés están vencelladas aos mínimos esixibles, detallados en cada unidade didáctica, e fan

referencia necesariamente a cada unha das catro destrezas avaliadas: comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita.

O alumno que queira superar con éxito o módulo de francés terá que realizar aquelas actividades  que en cada unidade didáctica teñen a ver cos

contidos e obxectivos considerados como mínimos.

Non se farán recuperacións das probas da primeira avaliación ata ter realizadas as probas da segunda xa que teremos en conta o nivel  final

acadado. quen nalgúns casos farán innecesaria unha proba de recuperación.

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

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de

formación profesional inicial:

O alumnado de segundo curso que non poida acceder à FCT no periodo ordinario por ter módulos de primeiro e/ou segundo curso, poderá

recuperalos neste mesmo periodo. Para este fin seranlle asignadas unha serie de actividades de recuperación e indicaraselle expresamente a data

final de avaliación.

O informe de avaliación inidividualizado a que se refire o artigo 39 desta orde conterá a información suficiente sobre os  resultados de aprendizaxe

non alcanzados polos alumnos e alumnas para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe.

Os alumnos con perda do dereito a avaliación continua terán como referencia para realizar a proba extraordinaria previa a avaliación final,  os

contidos, obxectivos e criterios de avaliación recollidos na presente programación. Deberán realizar unha proba escrita onde se avaliarán a

comprensión oral e escrita e a expresión escrita. Deberán realizar tamén unha proba para medir a expresión oral. Cada unha das catro dimensións

avaliadas (expresión escrita, oral, comprensión escrita e oral) terán un peso dun 25%.

Para determinar a perda do dereito á  avaliación continua o alumno non poderá ter máis do 10%  (16 faltas)de faltas sen xustificar e un 5% (8

faltas) xustificado, podendo chegar cos dous conceptos ata o 15% (23 faltas neste módulo) no curso académico.

Para poder superar o módulo deberán ser capaces de superar os contidos e obxectivos considerados como mínimos esixibles nesta programación.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo  do procedemento de Programación establecido (utilizando, se é o caso a plataforma habilitada a

tal efecto), que se entregará a xefatura de departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondentes actas de

departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos

Farase unha supervisión da programación unha vez a semana para poder intervir prontamente nos posibles desaxustes  entre os contidos

previstos e os realmente traballados na clase.

Enviarese mensualmente ao xefe do dpto. de Hostalaría unha copia do seguimento mensual desta programación.

Para avaliar a práctica docente realizaremos unha enquisa entre o alumnado  a finais de curso, antes de marchar a FCT.

ENQUISA  DE SATISFACCIÓN DO LABOR DOCENTE

O profesor é puntual.

SI       NON

O profesor  expón a principio de curso cómo se vai desenvolver o módulo.

SI       NON

O profesor  publicou  na aula os criterios de cualificación e os contidos mínimos.

SI       NON

Crees que o profesor  se preocupa por crear un ambiente distendido que che facilite a participación activa na aula.

Crees que o profesor intenta que as 4 destrezas de aprendizaxe dun idioma (comprensión e expresión tanto oral coma escrita) teñan presenza na

aula.

SI        NON

O profesor móstrase fastidiado se ten que repetir varias veces una explicación.

SI         NON

A túa impresión do que pasa na aula é:

a.pérdida de tempo             b.algo se fai              c.trabállase

Consideras positivo que se teñan en conta, ademáis dos exames,  actividades na aula e fóra da aula para a avaliación.

SI        NON

Consideras axeitadas as  porcentaxes de cualificación  asignadas tanto ás probas como as actividades.

SI        NON

COUSAS QUE DEBERÍAN MUDAR:

8. Medidas de atención á diversidade
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8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para detectar necesidades especiais.

Realizarase o seguinte test:

1. IDENTIFICA  AS PALABRAS FRANCESAS:

Poivre  -   son -    mancia  -  Zeit  -  école  -  Schule  -   vite -    così  -  découverte

helfen -   bien sûr -  puppet -   notorius   -  subito -  criança  -   enfant -   soleil

2. Agrupa as palabras seguintes  segundo  compartan algun son que se pronuncie igual:

Dépendance -  communauté  -   marier -    soit    -    étrangères -   populaires -  conflit -  impliquer -   interdiscipline  -   certain  -  provisoire -

surtout  -   activités   -    amour

3. Cales destas cidades son francesas :

Limoges -  Genève  - Maastrich-   Reims -  Como -   Timisoara  -  Valence  -  Gante

4. Cales destas personalidades son francesas:

A: De Gaulle,  Tito,   Tatcher,    Cánovas,  Pétain ,   Bismarck ,  Carrero Blanco

B:  EdithPiaf,   C. Piquer,   Zaz,   Brassens,  Moustaki,  Cabrel,  J.Halliday,

5. Escribe o nomedalgun autor francés.

6. Cales son os países limítrofes con Francia

7. Escribe o nome das marcas comerciais francesas que coñezas.

8. Qué teñen en común os seguintes verbos:

Se maquiller   -    se  laver  -   s¿habiller   -   s¿asseoir

9. Qué teñen en común os seguintes verbos :

Parler  -  manger   -  écouter-   aimer -    danser

10. Qué teñen en común os seguintes verbos:

Finir -   grandir  -  grossir -  rougir  -  maigrir

11. Qué desinencia verbal non é nunca da terceirapersoa de singular:

-s             -t          -d         -e

12.    Completa  as  series?

A:  moi -   ¿¿¿  -   lui/ elle -  nous  -   vous -  ¿¿¿.  / ¿¿..

B :  ¿¿¿.       ¿¿¿¿    se  ¿¿.      ¿¿¿       ¿¿¿..

C : je,     ¿¿¿..  ¿¿./¿¿.         ¿¿¿¿.   Vous ¿¿../ ¿¿¿.

13. Responde  ou pregunta :

Qui  est-ce ?:   ¿¿¿¿¿¿.
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¿¿¿¿¿¿. ¿ ?        Il est onze heures

¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ?  je m¿appelle Pierre Lepetit

¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. ?  j¿ai 30 ans

14. :qué frase é incorrecta :

-Je mange de la viande

-je mange un steack de viande

-je mange un steack de la viande

15. Identifica a cifra seguinte :

Seize

16. Cómo saúdas a unha persona que encontrasás 20:00horas.

17. Cómo te despides dalguén ata o día seguinte.

18. Cómo desexas bo proveito.

19. Faiunha frase coa palabra ¿rendez-vous?

20. Preséntate por escrito.

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

queles alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados (aínda que nun Ciclo Superior é raro atoparse algún caso) serán

obxecto de aplicación dunha serie de medidas de reforzo que terán  como fin último a consecución dos obxectivos e contidos mínimos reseñados

nesta programación.  Estarán baseadas especialmente na realización de exercicios estructurais para preparar a expresión escrita e a escoita

sistemática de documentos orais coas situacións profesionais máis habituais.  O alumnado que se atope nesta situación deberá facer un esforzo

suplementario con traballo autónomo na casa, que será revisado polo profesor de xeito sistemático unha vez a semana.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Privilixiaremos os valores relativos aos seguintes eidos:

-educación para acadar bos cidadáns: É un valor que prácticamente traballaremos en tódalas unidades didácticas de xeito transversal, xa que nas

relacións profesionais son fundamentais o respeto do cliente, o respeto das normas, horarios e consignas de traballo sen esquecer a relación

profesor-alumno e o respeto a outras culturas.

-Educación para a saúde e educación ambiental: Promoveremos costumes alimenticios saúdables naquela(s) unidade(s) que faga(n) referencia a

acollida dun cliente no restaurante. Trataremos de concienciar ao alumnado sobre a necesidade de desterrar a obesidade ou de ofertar pratos ou

produtos nos seus restaurantes para clientes con diferentes tipos de alerxias alimentarias.

A educación ambiental estará presente en textos que favorezan a reciclaxe e a selección correcta de residuos no eido da hostalaría.

-Educación para o consumidor: Traballarémola na unidade relativa á reclamacións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita ao mercado de abastos  de Santiago e a un estudio de dobraxe.

10.Outros apartados
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10.1) Enquisa de satisfacción

ENQUISA  DE SATISFACCIÓN DO LABOR DOCENTE

O profesor é puntual.

SI       NON

O profesor  expón a principio de curso cómo se vai desenvolver o módulo.

SI       NON

O profesor  publicou  na aula os criterios de cualificación e os contidos mínimos.

SI       NON

Crees que o profesor  se preocupa por crear un ambiente distendido que che facilite a participación activa na aula.

Crees que o profesor intenta que as 4 destrezas de aprendizaxe dun idioma (comprensión e expresión tanto oral coma escrita) teñan presenza na

aula.

SI        NON

O profesor móstrase fastidiado se ten que repetir varias veces una explicación.

SI         NON

A túa impresión do que pasa na aula é:

a.pérdida de tempo             b.algo se fai              c.trabállase

Consideras positivo que se teñan en conta, ademáis dos exames,  actividades na aula e fóra da aula para a avaliación.

SI        NON

Consideras axeitadas as  porcentaxes de cualificación  asignadas tanto ás probas como as actividades.

SI        NON

COUSAS QUE DEBERÍAN MUDAR:

10.2) test inicial

1. IDENTIFICA  AS PALABRAS FRANCESAS:

Poivre  -   son -    mancia  -  Zeit  -  école  -  Schule  -   vite -    così  -  découverte

helfen -   bien sûr -  puppet -   notorius   -  subito -  criança  -   enfant -   soleil

2. Agrupa as palabras seguintes  segundo  compartan algunha sílaba que se pronuncie igual:

Dépendance -  communauté  -   marier -    soit    -    étrangères -   populaires -  conflit -  impliquer -   interdiscipline  -   certain  -  provisoire -

surtout  -   activités   -    amour

3. Cales destas cidades son francesas :

Limoges -  Genève  - Maastrich-   Reims -  Como -   Timisoara  -  Valence  -  Gante

4. Cales destas personalidades son francesas:

A: De Gaulle,  Tito,   Tatcher,    Cánovas,  Pétain ,   Bismarck ,  Carrero Blanco

B:  EdithPiaf,   C. Piquer,   Zaz,   Brassens,  Moustaki,  Cabrel,  J.Halliday,
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5. Escribe o nomedalgun autor francés.

6. Cales son os países limítrofes con Francia

7. Escribe o nome das marcas comerciais francesas que coñezas.

8. Qué teñen en común os seguintes verbos:

Se maquiller   -    se  laver  -   s¿habiller   -   s¿asseoir

9. Qué teñen en común os seguintes verbos :

Parler  -  manger   -  écouter-   aimer -    danser

10. Qué teñen en común os seguintes verbos:

Finir -   grandir  -  grossir -  rougir  -  maigrir

11. Qué desinencia verbal non é nunca da terceirapersoa de singular:

-s             -t          -d         -e

12.    Completa  as  series?

A:  moi -   ¿¿¿  -   lui/ elle -  nous  -   vous -  ¿¿¿.  / ¿¿..

B :  ¿¿¿.       ¿¿¿¿    se  ¿¿.      ¿¿¿       ¿¿¿..

C : je,     ¿¿¿..  ¿¿./¿¿.         ¿¿¿¿.   Vous ¿¿../ ¿¿¿.

13. Responde  ou pregunta :

Qui  est-ce ?:   ¿¿¿¿¿¿.

¿¿¿¿¿¿. ¿ ?        Il est onze heures

¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ?  je m¿appelle Pierre Lepetit

¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. ?  j¿ai 30 ans

14. :qué frase é incorrecta :

-Je mange de la viande

-je mange un steack de viande

-je mange un steack de la viande

15. Identifica a cifra seguinte :

Seize

16. Cómo saúdas a unha persona que encontrasás 20:00horas.

17. Cómo te despides dalguén ata o día seguinte.

18. Cómo desexas bo proveito.

19. Faiunha frase coa palabra ¿rendez-vous?

20. Preséntate por escrito.
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10.3) actividades complementarias á formación

Visita á praza de abastos de Santiago para elaborar un inventario de  produtos alimentarios e dar a súa tradución.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Dirección de servizos de restauración Ciclos
formativos de
grao superior

CSHOT05Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0515 Empresa e iniciativa emprendedora 32016/2017 5353

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS RIVAS BIBIÁN

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

Decreto 88/2011, do 20 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior

en dirección de servizos en restauración.

Perfil profesional do título.

O perfil profesional do título de técnico superior en dirección de servizos en restauración determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo

Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

Competencia xeral.

A competencia xeral deste título consiste en dirixir e organizar a produción e o servizo de alimentos e bebidas en restauración, determinando

ofertas e recursos, controlando as actividades propias do aprovisionamento, cumprindo os obxectivos económicos, seguindo os protocolos de

calidade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, e prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Competencias profesionais, persoais e sociais. As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

a) Definir os produtos e os servizos que ofrece a empresa tendo en conta os parámetros do proxecto estratéxico.

b) Deseñar os procesos de produción e servizo, e determinar a súa estrutura organizativa e os recursos necesarios, tendo en conta os obxectivos

da empresa.

c) Determinar a oferta de servizos de alimentos e bebidas, realizando as fichas técnicas de produción, para fixar prezos e estandarizar procesos.

d) Programar actividades e organizar recursos, tendo en conta as necesidades de produción e os obxectivos prefixados.

e) Realizar o aprovisionamento, o almacenamento e a distribución de viños, bebidas e outras materias primas, en condicións idóneas, e controlar a

calidade e a documentación relacionada.

f) Realizar ou supervisar a preparación dos espazos, a maquinaria, os utensilios e as ferramentas para pór a punto o lugar de traballo.

g) Realizar ou supervisar os procesos de preservizo, servizo e postservizo de alimentos e bebidas, e coordinar a súa prestación, tendo en conta o

ámbito da súa execución e os protocolos establecidos.

h) Formalizar a documentación administrativa relacionada coas unidades de produción e/ou servizo, para realizar controis orzamentarios, informes

ou calquera actividade que poida derivarse, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

i) Dar resposta a posibles solicitudes, suxestións e reclamacións da clientela, para cumprir as súas expectativas e lograr a súa satisfacción.

j) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito

profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e da

comunicación.

k) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

l) Organizar e coordinar equipos de traballo, e supervisar o seu desenvolvemento, con responsabilidade, mantendo relacións fluídas, asumindo o

liderado e achegando solucións aos conflitos grupais que se presenten.

m) Comunicarse cos seus iguais, cos superiores, coa clientela e coas persoas baixo a súa responsabilidade utilizando vías eficaces de

comunicación, transmitindo a información ou os coñecementos adecuados, e respectando a autonomía e a competencia das persoas que

interveñen no ámbito do seu traballo.

n) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do traballo propio e do do seu equipo, supervisando e aplicando os procedementos de prevención

de riscos laborais e ambientais, de acordo co establecido pola normativa e cos obxectivos da empresa.

ñ) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade, de accesibilidade universal e de deseño para todos, nas actividades profesionais

incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

o) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na actividade profesional con sentido de

responsabilidade social.

p) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas que se derivan da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, e participar

activamente na vida económica, social e cultural.
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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 Innovación de desenvolvemento económico. Concepto de emprendedor e tipos de emprendedores. Ideas
emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación. Posta en marcha da idea.

Iniciativa
emprendedora.

4 7

2 O empresario: concepto e clasificación. O risco empresarial. A empresa como sistema: concepto, función e
clasificación. Análise do contorno xeral e específico da peme. Localización. Responsabilidade social da
empresa. Organización da empresa.

A empresa e o seu
contorno.

6 12

3 Tipos de empresa segundo a forma xurídica. O empresario individual. Proceso de elección da forma xurídica
dunha peme.

Formas xurídicas da
empresa.

8 15

4 Creación de empresas e Administración Pública. Trámites documentais. Trámites xurídicos. Apoio externo.A creación da
empresa.

6 12

5 Documentos administrativos: pedido, albará, factura. Documentos de pagamento e cobramento: recibo,
cheque, letra de cambio.

Xestión administrativa
da empresa.

5 9

6 Documentos administrativos: pedido, albará, factura. Documentos de pagamento e cobramento: recibo,
cheque, letra de cambio.

Xestión contable de
unha empresa.

8 15

7 As obrigas fiscais segundo o tipo de empresa. Os impostos: tipos e elementos. Xestión dos principais impostos.As obrigas fiscais
dunha empresa.

7 13

8 Análise da idea. Análise de mercado. Plan de empresa. Estudio de viabilidade. Posta en marcha.Simulación dun
proxecto de empresa.

9 17
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Iniciativa emprendedora. 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. SI

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 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de hostalaría e, en concreto, no subsector de restauración.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da dirección de servizos en restauración, que ha servir de punto de partida para a
elaboración do proxecto empresarial.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na dirección de servizos en restauración (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.).

 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector de hostalaría e, en concreto, no subsector de restauración.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da dirección de servizos en restauración.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu contorno. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de restauración en función da súa posible localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa restauración e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os
beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de restauración, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de restauración, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema
empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de restauración: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de restauración: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia.

 Localización da empresa.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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Contidos

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de restauración.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Formas xurídicas da empresa. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de hostalaría e, en concreto, no subsector de restauración.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de restauración tendo en conta a súa localización.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A creación da empresa. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de restauración.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión administrativa da empresa. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de hostalaría e, en concreto, no subsector de restauración.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de restauración: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión contable de unha empresa. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa restauración, e
diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimest

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 As obrigas fiscais dunha empresa. 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa restauración, e
diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimest

4.7.e) Contidos

Contidos

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Simulación dun proxecto de empresa. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da dirección de servizos en restauración.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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Os mínimos esixibles serán os recollidos en cada unidade didáctica.

Os criterios de cualificación serán os seguintes:

1. Unha e varias probas escritas (exames). Consistirán en preguntas teóricas  e exercicios ou supostos prácticos.

Non se fará media se nalgunha das probas a puntuación obtida é inferior a un 3,5. A puntuación de cada pregunta fugurará na folla de exame, de

non aparecer, significaría que todas as preguntas teñen o mesmo valor.

A puntuación obtida nesta proba suporá  un 60% da cualificación final do módulo.

2. Elaboración dun plan de empresa: suporá un 40% da calificación final do módulo.

Para superar o módulo deberán superarse cada un dos dous apartados anteriores.

Para a calificación da nota de avaliación as fraccións iguais ou superiores a 0,5 determinarán un incremento da nota ata o número enteiro seguinte.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

No suposto de que se pase de curso con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa

recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en período ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seránlle asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final na que serán avaliados.

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

O alumnado que perdese o dereito a avaliación contínua terá dereito a unha proba final extraordinarioa previa á avaliación final que consistirá

nunha proba teórico práctica de todo o módulo, na que terá que aprobar con unha nota mínima de 5.

Perda do dereito a avaliación continua :

a. Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos

de grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ¿O número de faltas que

implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de

determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na

xustificación desas faltas.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establecese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un
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alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

b. A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no

punto anterior.

c. Será obrigatorio apercibilo previamente (unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente.

d. Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a

realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións.

e. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final

de módulos correspondente.

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

Cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o seguimento das programacións de cada módulo,

indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a programación será revisada ao inicio de curso e se

entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual farase a través da aplicación informática.

Para a memoria final utilizaremos o  modelo correspondente do protocolo de calidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil

profesional correspondente.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.
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No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, de acordo coa lexislación correspondente.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo. Os alumnos tamén deben ter en conta a súa saúde persoal e a do

usuario como elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de probas,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Asistencia a charlas, conferencias e outros:

A creación dunha empresa, O espíritu emprendedor, a cultura emprendedora

O Mercado de traballo, acceso o mundo laboral.

Visitas que se poidan considerar de interese para os alumnos/as.

Viveiro de empresas da Cámara de comercio, empresas, preferiblemente da comarca.

Asistencia ao día do emprendedor.

10.Outros apartados

10.1) CUESTIONARIO INICIAL DE CURSO

.QUE É PARA TI UNHA EMPRESA.

2.¿QUÉ SIGNIFICAN AS SIGLAS I+D+i?

3.VIVEIRO DE EMPRESAS ¿QUE É?
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4.QUE INDICA A EXPRESÓN: C.I.F.

5.¿EN QUE SE DIFERENCIA UNHA S.A DUNHA S.R.L.?

6.¿QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE UNA ALBARÁN E UNHA FACTURA?

7.¿QUE É UNHA LETRA DE CAMBIO?

8.¿QUE SIGNIFICAN AS SEGUINTES SIGLAS: I.R.P.F. - I.V.E. ¿ IAE?

9.¿PARA QUE SERVE UN PLAN DE EMPRESA?

10.¿QUE É O PATRIMONIO DUNHA EMPRESA?
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Dirección de servizos de restauración Ciclos
formativos de
grao superior

CSHOT05Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0511 Sommelier 72016/2017 157157

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

Profesorado asignado ao módulo MARCELINO VIDAL GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Esta programación realízase para o módulo MP0511-Sommellier, pertencente ao Ciclo superior de Dirección de servizos de restauración; tomado

como referencia o Decreto 88/2011 polo que se establece o título de Técnico superior en dirección de servizos de restauración e introducindo as

adapatacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais e

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

Perfil profesional do titulo:  Determinado pola competencia xeral, competencias profesionais e sociais e de selo caso as unidades de competencia

do catálogo nacional de cualificacións profesionais incluidas no titulo.

Competencia xeral:  Dirixir e organizar a produción e o servizo de alimentos e bebidas en rstauación determinando ofertas e recurso, controlando

as actividades propias do aprovisionamento, cumprindo os obxetivos económicos, seguindo os protocolosde calidade establecidos e actuando

segundo as normas de hixiene e prevencion de riscos laborais e protección ambiental.

- 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 Identificación e selección de viños en función da súa composición e tipoloxíaO viño, historia cultura
elaboración e tipos de
uva.

30 10

2 Cata de viños e outras bebidas aplicada a selección, manexo e venda das mesmasCata e ánálise
organoléptico de viños
e outras bebidas

45 20

3 Dirección da posta a punto de utensilios e equipamentos para o servizo de viños e bebidasDirección da posta a
punto para o servizo
de viños e bebidas

21 20

4  Servizo de viños e outras bebidas no restaurante implicádose na ateción ó clienteServizo de viños e
outras bebidas no
restaurante atendendo
e suxerindo á clientela

24 20

5 Confección de cartas de viño e outras bebidas,atendendo a tipo e categoria de establecementoDeseño da oferta de
viños e outras bebidas

20 20

6 Identificación de equipamentos e cálculo de necesidades de equipamentos  e aprovisionamento de viñosXestión e control de
adega

17 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O viño, historia cultura elaboración e tipos de uva. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona viños, logo de identificar as súas características e os seus compoñentes. 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 Determináronse os factores culturais e sociais relacionados co mundo do viño

CA1.2 Describiuse o concepto de viño, os seus tipos e as súas características.

CA1.3 Identificáronse os compoñentes que caracterizan cada tipo de viño.

CA1.4 Caracterizáronse os factores que interveñen nos procesos de viticultura.

CA1.5 Identificáronse as variedades de uvas destinadas á vinificación.

CA1.6 Caracterizáronse os procesos de vinificación, crianza e clarificación de viños.

CA1.7 Relacionáronse as denominacións de orixe cos tipos de uva e cos viños máis representativos destas, así como as súas características.

CA1.8 Caracterizouse a xeografía vinícola galega, española e internacional.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Introdución á cultura do viño. Historia do viño. Factores culturais e sociais.

 0Crianza dos viños: definición, características e tipos.

  Clarificación, estabilización e embotellamento dos viños.

  Xeografía vinícola galega, española e internacional.

 Caracterización dos viños: definición, composición e tipoloxía.

 Viticultura: definición e concepto.

 Factores que inflúen na viticultura: solo, clima, medio biolóxico, planta, marco de plantación, sistemas de cultivo e reprodución, e factores culturais.

 A vide e a uva: ciclo vexetativo, variedades, características, distribución xeográfica e tratamentos.

 Enoloxía: definición e concepto.

 Vendima: estacionalidade, colleita e transporte. O lagar.

 Fermentación: concepto, características e tipos.
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Contidos

 Sistemas de vinificación: definición, tipos e características.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Cata e ánálise organoléptico de viños e outras bebidas 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona viños, logo de identificar as súas características e os seus compoñentes. NO

RA2 - Realiza catas de viños e outras bebidas, e recoñece e analiza as súas características organolépticas. SI

RA3 - Dirixe a posta a punto de utensilios e equipamentos para o servizo de viños e bebidas, aplicando as técnicas en función do tipo de servizo, a documentación
asociada e o protocolo establecido. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Determináronse os viños que se deben incluír na oferta comercial da empresa atendendo ás súas características.

   CA1.9.1  Este criterio traballouse na udnidade didáctica 2 unha vez foron coñecidos mediante cata e análise d precios de compra os viños

CA2.1 Definiuse o concepto de cata, os seus tipos e a súa finalidade.

CA2.2 Identificáronse os condicionantes externos que afectan a cata.

CA2.3 Utilizáronse os equipamentos de cata en función da súa funcionalidade.

CA2.4 Describíronse os sentidos utilizados na cata e o seu funcionamento.

CA2.5 Identificáronse e caracterizáronse as fases da cata de viños e outras bebidas.

CA2.6 Identificáronse e describíronse as características organolépticas do viño e doutras bebidas, utilizando o vocabulario correcto.

CA2.7 Relacionáronse as sensacións organolépticas coa calidade do produto.

CA2.8 Recoñecéronse as fichas de cata asociadas a cada produto.

CA2.9 Seleccionáronse, por medio da análise sensorial, viños e outras bebidas para incluír na oferta comercial da empresa.

CA2.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.8 Controláronse as operacións de recollida e limpeza logo dos servizos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Catas: definición e tipoloxía.

 Factores que determinan a resposta do catador: condicións físicas da persoa e do medio, presentación dos viños e das bebidas, orde, número de mostras, temperaturas, etc.

 Sala e equipamentos de cata: definición, característica e tipoloxía. Posta a punto e control.

 Secuencia de fases da cata: exame visual, olfactivo e gustativo, e sensacións táctiles.
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Contidos

 Terminoloxía específica para a cata de viños e outras bebidas.

 Fichas de cata: tipoloxía, características e datos.

 Enfermidades, alteracións e defectos en viños e noutras bebidas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Dirección da posta a punto para o servizo de viños e bebidas 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Dirixe a posta a punto de utensilios e equipamentos para o servizo de viños e bebidas, aplicando as técnicas en función do tipo de servizo, a documentación
asociada e o protocolo establecido. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Caracterizáronse equipamentos, utensilios e materiais de servizo de viños e bebidas en relación coas súas aplicacións posteriores.

CA3.2 Executáronse e controláronse as operacións de transporte, uso, mantemento e conservación de equipamentos, utensilios e materiais de servizo de viños e bebidas.

CA3.3 Preparáronse equipamentos, utensilios e materiais, e verificouse a súa adecuación para o uso.

CA3.4 Analizouse a información sobre os servizos.

CA3.5 Realizouse o aprovisionamento interno de viños e bebidas atendendo a necesidades do servizo.

CA3.6 Recibíronse e distribuíronse viños e bebidas, e aplicóuselles o seu tratamento para o servizo.

CA3.7 Comprobouse o estado de presentación, limpeza e conservación das cartas e doutros instrumentos de venda.

CA3.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA3.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Posta a punto e control de utensilios e equipamentos de servizo de viños e bebidas (sacarrollas, decantadores, termómetros, cristalaría, cubos de champaña, etc.): definición, características
e tipoloxía; control de uso, manexo, limpeza e conservación.
 Distribución interna de viños e bebidas: documentación asociada, distribución e tratamento de xéneros.

 Posta a punto e control de bufé, stand de presentación, carros de servizo e outros elementos.

 Posta a punto e control de uso, limpeza e conservación de maquinaria e equipamentos de frío (cámaras frigoríficas, armarios cavas, expositores, lavalouzas específicos, etc.): definición,
características e tipoloxía.
 Posta a punto e control de cartas e instrumentos de venda como as ofertas do día, da semana ou do mes.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Servizo de viños e outras bebidas no restaurante atendendo e suxerindo á clientela 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla o servizo de viños e outras bebidas no restaurante, e identifica as técnicas de servizo e de atención á clientela. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Caracterizáronse os aspectos deontolóxicos relacionados co sommelier.

CA4.2 Informouse e asesorouse sobre a oferta de viños e bebidas do establecemento, tendo en conta as expectativas da clientela.

CA4.3 Atendéronse as demandas da clientela, de forma que queden cubertas as súas expectativas.

CA4.4 Controláronse as temperaturas de servizo en función do tipo de viño ou bebida.

CA4.5 Comprobouse o uso das ferramentas e os utensilios de servizo adecuados en relación coas características do viño ou da bebida.

CA4.6 Aplicáronse no servizo de viños e bebidas as normas de protocolo.

CA4.7 Valorouse a aprobación ou a desaprobación do viño ou da bebida por parte da clientela para actuar segundo a política do establecemento.

CA4.8 Caracterizáronse posibilidades de servizo de viños e bebidas.

CA4.9 Atendéronse posibles queixas, reclamacións e suxestións da clientela.

CA4.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA4.11 Realizáronse as operacións, tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Deontoloxía profesional do persoal de servizo de viños e bebidas no restaurante.

 Asesoramento á clientela.

 Presentación de oferta.

 Selección de materiais.

 Servizo do viño e outras bebidas. Fases e procedementos habituais: tratamento e transporte, presentación, extracción da rolla, cata e servizo (temperatura, decantación, oxixenación e
protocolo).
 Técnicas de servizos especiais: espumosos, xenerosos, etc.

 Operacións de control durante o servizo.

 Atención de suxestións, queixas e reclamacións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Deseño da oferta de viños e outras bebidas 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Deseña a oferta de viños e bebidas de aperitivo e sobremesa, e xustifica os elementos que a compoñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse os factores que determinan a oferta de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa.

CA5.2 Analizáronse os tipos de cartas de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa, e describíronse as súas principais características.

CA5.3 Elaboráronse cartas de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa, atendendo aos factores que condicionan a oferta.

CA5.4 Identificáronse as novas tendencias na oferta de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa.

CA5.5 Deseñáronse cartas de viños e outras bebidas, de modo que resulten funcionais, cómodas, atractivas e flexibles.

CA5.6 Recoñecéronse os factores e os criterios que hai que ter en conta para a fixación dos prezos.

CA5.7 Asesorouse na fixación de prezos dos viños e outras bebidas, de xeito que se alcancen os obxectivos económicos e comerciais do establecemento.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Oferta de viños e outras bebidas: concepto, características e tipoloxía.

 Factores que inflúen na determinación da oferta: categoría, estilo, localización territorial do establecemento ou do evento, oferta gastronómica, maridaxe, estacionalidade, medios físicos e
económicos, etc.
 Tendencias actuais.

 Cartas de viños e bebidas: definición e tipos; características de formatos, estruturas, información, redacción, etc.

 Fixación de prezos. Factores determinantes dos prezos: prezo e data de compra, política de prezos e de marxes de beneficios, prezo medio demandado e prezo medio ofertado, oscilacións
do mercado, e custos no mantemento e na conservación de viños e outras b
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión e control de adega 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona viños, logo de identificar as súas características e os seus compoñentes. NO

RA6 - Xestiona o control da adega, para o que identifica as súas condicións atendendo á oferta. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Relacionáronse as denominacións de orixe cos tipos de uva e cos viños máis representativos destas, así como as súas características.

CA6.1 Caracterizáronse os espazos físicos de conservación do viño e outras bebidas, así como as súas condicións ambientais.

CA6.2 Identificáronse os equipamentos e a maquinaria para a conservación de viños e outras bebidas.

CA6.3 Calculáronse as necesidades de aprovisionamento e almacenamento en función das existencias e das previsións de servizo.

CA6.4 Formalizáronse os documentos de aprovisionamento.

CA6.5 Seleccionáronse provedores tendo en conta a oferta e os intereses da empresa.

CA6.6 Revisouse a entrada de mercadorías antes do seu almacenamento, e contrastouse cos seus soportes documentais.

CA6.7 Establecéronse os procesos de rotación de existencias.

CA6.8 Identificáronse correctamente os viños reservados pola clientela.

CA6.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA6.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.6.e) Contidos

Contidos

 A adega: definición, características e tipoloxía; situación, tamaño e distribución.

 Adega de día.

 Condicións ambientais da adega: temperatura, humidade, iluminación, ventilación, etc.

 Maquinaria e equipamentos de adega: aplicacións, uso e control.

 Conservación dos viños: seguimento da evolución dos viños, puntos críticos e reserva de viños.

 Aprovisionamento da adega: identificación de necesidades, selección de provedores, xestión de pedidos e compras, recepción e almacenaxe, controis de cantidade, calidade, caducidade,
etc., distribución de produtos.
 Rotación de existencias: control de existencias e consumos, e fichas técnicas. Aplicacións informáticas relacionadas coa xestión e control da adega.
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo "Sommelier" evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe

dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade dado que se trata de ensinanzas

presenciais o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades programadas, considerándose perda de avaliación continua cando o número de

faltas non xustificadas supere o 10% da duración do módulo, ás que se poden acumular un 5% máis debidamente xustificadas, tal e como

establece a ORDE do 12 de xullo de 2011 (DOG nº136/2011 do 15 de xullo), pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Os mínimos para alcanzar a avaliación positiva neste módulo son:

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

Os criterios de cualificación do módulo:

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os

criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

CA1.2. Describiuse o concepto de viño, os seus tipos e as súas características.

CA1.3. Identificáronse os compoñentes que caracterizan cada tipo de viño.

CA1.4. Caracterizáronse os factores que interveñen nos procesos de viticultura.

CA1.5. Identificáronse as variedades de uvas destinadas á vinificación.

CA1.6. Caracterizáronse os procesos de vinificación, crianza e clarificación de viños.

CA1.7. Relacionáronse as denominacións de orixe cos tipos de uva e cos viños máis representativos destas, así como as súas características.

CA1.8. Caracterizouse a xeografía vinícola galega, española e internacional.

CA1.9. Determináronse os viños que se deben incluír na oferta comercial da empresa atendendo ás súas características.

CA2.1. Definiuse o concepto de cata, os seus tipos e a súa finalidade.

CA2.2. Identificáronse os condicionantes externos que afectan a cata.

CA2.3. Utilizáronse os equipamentos de cata en función da súa funcionalidade.

CA2.4. Describíronse os sentidos utilizados na cata e o seu funcionamento.

CA2.5. Identificáronse e caracterizáronse as fases da cata de viños e outras bebidas.

CA2.6. Identificáronse e describíronse as características organolépticas do viño e doutras bebidas, utilizando o vocabulario correcto.

CA2.7. Relacionáronse as sensacións organolépticas coa calidade do produto.

CA2.8. Recoñecéronse as fichas de cata asociadas a cada produto.

CA2.9. Seleccionáronse, por medio da análise sensorial, viños e outras bebidas para incluír na oferta comercial da empresa.

CA2.10. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1. Caracterizáronse equipamentos, utensilios e materiais de servizo de viños e bebidas en relación coas súas aplicacións posteriores.

CA3.3. Preparáronse equipamentos, utensilios e materiais, e verificouse a súa adecuación para o uso.

CA3.4. Analizouse a información sobre os servizos.

CA3.5. Realizouse o aprovisionamento interno de viños e bebidas atendendo a necesidades do servizo.

CA3.6. Recibíronse e distribuíronse viños e bebidas, e aplicóuselles o seu tratamento para o servizo.

CA3.7. Comprobouse o estado de presentación, limpeza e conservación das cartas e doutros instrumentos de venda.

CA3.8. Controláronse as operacións de recollida e limpeza logo dos servizos.

CA3.10. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.1. Caracterizáronse os aspectos deontolóxicos relacionados co sommelier.

CA4.2. Informouse e asesorouse sobre a oferta de viños e bebidas do establecemento, tendo en conta as expectativas da clientela.

CA4.4. Controláronse as temperaturas de servizo en función do tipo de viño ou bebida.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.6. Aplicáronse no servizo de viños e bebidas as normas de protocolo.

CA4.7. Valorouse a aprobación ou a desaprobación do viño ou da bebida por parte da clientela para actuar segundo a política do establecemento.

CA4.8. Caracterizáronse posibilidades de servizo de viños e bebidas.

CA4.11. Realizáronse as operacións, tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA5.1. Recoñecéronse os factores que determinan a oferta de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa.

CA5.3. Elaboráronse cartas de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa, atendendo aos factores que condicionan a oferta.

CA5.5. Deseñáronse cartas de viños e outras bebidas, de modo que resulten funcionais, cómodas, atractivas e flexibles.

CA5.6. Recoñecéronse os factores e os criterios que hai que ter en conta para a fixación dos prezos.

CA6.2. Identificáronse os equipamentos e a maquinaria para a conservación de viños e outras bebidas.

CA6.3. Calculáronse as necesidades de aprovisionamento e almacenamento en función das existencias e das previsións de servizo.

CA6.4. Formalizáronse os documentos de aprovisionamento.

CA6.5. Seleccionáronse provedores tendo en conta a oferta e os intereses da empresa.

CA6.6. Revisouse a entrada de mercadorías antes do seu almacenamento, e contrastouse cos seus soportes documentais.

CA6.10. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo. test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No

caso de ter varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. En todo caso a

cualificación, de cada unha das probas, deberá ser igual ou superior a 5 puntos. Suporán un 40 % da cualificación final do módulo.

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos para avaliar procedementos; Traballos individuais e de

grupo nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e

destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 40 %  da cualificación do

módulo.

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualificacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os

compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o

traballo en equipo dos alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe persoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de

avaliación do módulo. Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as

que a súa cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5 puntos. Suporán un 20 %.  da cualificación final do módulo.

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

No suposto de non acadar unha avaliacion positiva do modulo, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa recuperación,

así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación parcial previa á

realización da FCT en período ordinario.

O alumnado que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo período. Para este

fin, seránlle asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

 En ambos casos  realizarase un informe de avaliación individualizado. ((MD.75.AVA.01 do procedemento de Avaliación PR.75.AVA.01)

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan

ao alumno/a adquirir as capacidades non acadadas e cumprir cos mínimos esixidos. No seu caso o alumno deberá presentar os traballos

correspondentes non presentados no momento.

Estas actividades e traballos organizaranse de forma personalizada, a súa descrición, obxectivos e instrucións para o seu desen-volvemento

facilitaránselle ao alumno/a xunto co informe individualizado de avaliación correspondente.

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

a. Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos

de grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ¿O número de faltas que

implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de

determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na

xustificación desas faltas.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establecese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un

alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

b. A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no

punto anterior.

c. Será obrigatorio apercibilo previamente (unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente.

d. Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a

realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións.

e. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final

de módulos correspondente.

Faltas para comunicación de apercibimento 6%: 9.

Faltas para a perda do dereito á avaliación continua 10%: 16.

Faltas xustificadas 5%: 8.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.
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O seguimento mensual realizarase na plataforma.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

    A avaliación inicial constará dun cuestionario tipo test é de resposta sinxela sobre  vocabulario específico, servicio, conservación, maridaxe e

tipoloxía/clasificación de viños. Contidos impartidos (ainda que non avaliados)  en primeiro curso do ciclo formativo nos módulos de Procesos de

Servizo en Restaurante e Procesos de Servizo en Bar Cafeteria.

O obxetivo do cuestinario /avaliación inicial ,será concretar en que nivel de coñecementos se atopa o grupo con relación ó módulo.

 Tal e como se establece na lexislación vixente Orde de avaliación 12 de xullo de 2011 no seu artigo 28: "Ao comezo das actividades do curso

académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a

formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado

en relación co perfil profesional correspondente".

A avaliación inicial permitira coñecer todo o relacionado coa motivación do alumno, a actitude coa que se enfronta ao proceso de ensinanza-

aprendizaxe, e os coñecementos que ten sobre a materia que se vai impartir. Para a súa aplicación empregaranse:

Cuestionario de motivación inicial. Os indicadores deste cuestionario son: nivel de estudos realizados,  interese na realización do módulo,

información sobre o contido do mesmo, grao de experiencia, expectativas sobre o módulo.

Tendo en conta que se trata do segundo ano do ciclo, inclúense cuestións como actividades profesionais realizadas no sector e outras que se

consideren relevantes.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 15 .

De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para

cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de exames,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo (

aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico ¿

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita a adegas.

Visita empresas de restauración relevantes no servizo e comercialización do viño.

Actividades  na aula: ponencias, catas e demostracións da man de profesionais do sector (enólogos, técnicos da Estación de viticultura e enoloxía

de Galicia, sommeliers, viticultores, adegueiros).
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