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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2019/202015016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Cociña e gastronomía Ciclos
formativos de
grao medio

CMHOT01Hostalaría e turismo Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0048 Produtos culinarios 02019/2020 0350

MP0048_12 Elaboración de produtos culinarios mediante técnicas tradicionais 02019/2020 0240

MP0048_22 Elaboración de produtos culinarios da gastronomía galega e de
novas tendencias

02019/2020 0110

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL QUINTANS COUSELO,JULIO RODRÍGUEZ BUSTELO,ZULEMA CARMEN GARCÍA
CAMPOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0048_22) RA1 - Elabora produtos culinarios da gastronomía galega aplicando técnicas e tecnoloxías innovadoras, e formula variacións e alternativas.

(MP0048_12) RA1 - Organiza os procesos produtivos e de servizo en cociña, e analiza información oral e escrita, para o que determina as fases de
execución e acabamento en función da ficha técnica de elaboración.

(MP0048_12) RA3 - Elabora produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas, e avalía as alternativas.

(MP0048_12) RA4 - Elabora pratos para persoas con necesidades alimentarias específicas e analiza as características propias de cada situación.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0048_12) CA1.1 Caracterizáronse os ámbitos da produción e do servizo en cociña.

(MP0048_22) CA1.1 Analizáronse as novas tendencias gastronómicas e achegáronse ideas válidas e con posibilidades de aplicación práctica.

(MP0048_12) CA1.2 Determináronse as fases da produción e do servizo en cociña, e estableceuse a súa secuencia e a súa temporalización.

(MP0048_12) CA1.3 Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc.

(MP0048_22) CA1.3 Valorouse a importancia das técnicas culinarias avanzadas en diversos ámbitos produtivos, e a súa contextualización no sector en
Galicia.

(MP0048_12) CA1.4 Identificáronse as técnicas de elaboración que se deben aplicar en función das fichas técnicas.

(MP0048_12) CA1.5 Tivéronse en conta as necesidades de coordinación co resto do equipo de cociña.

(MP0048_12) CA1.6 Recoñeceuse a importancia da orde e da limpeza na boa marcha do traballo.

(MP0048_12) CA1.7 Determináronse os procedementos intermedios de conservación tendo en conta as necesidades das elaboracións e o seu uso
posterior.

(MP0048_12) CA1.8 Determináronse os procesos procurando unha utilización racional dos recursos materiais e enerxéticos, e das materias primas.

(MP0048_12) CA1.9 Aproveitáronse os recursos desde o punto de vista da rendibilidade económica, mantendo os niveis de calidade gastronómica.

(MP0048_12) CA1.10 Valorouse, desde o ámbito organizativo, a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

(MP0048_12) CA3.1 Propuxéronse produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas dadas.

(MP0048_12) CA3.2 Valorouse a posibilidade de aproveitamento de recursos.

(MP0048_12) CA3.3 Deseñáronse elaboracións que combinen os elementos entre si de xeito razoable.

(MP0048_12) CA3.9 Confeccionouse un receitario e fichas técnicas con todas as elaboracións realizadas ao longo do curso ou do ciclo.

(MP0048_12) CA3.10 Calculáronse, logo da elaboración da receita, os valores económicos e nutricionais.

(MP0048_12) CA3.11 Desenvolvéronse os procedementos intermedios e finais de conservación tendo en conta as necesidades dos produtos obtidos e o
seu uso posterior.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0048_12) CA3.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

(MP0048_12) CA4.1 Recoñecéronse os tipos de necesidades alimentarias específicas.

(MP0048_12) CA4.2 Elaboráronse e valoráronse nutricionalmente dietas de distintos tipos.

(MP0048_12) CA4.3 Identificáronse alimentos excluídos en cada necesidade alimentaria específica.

(MP0048_12) CA4.4 Recoñecéronse os produtos substitutivos e os cambios de pratos posibles, baseándose nas necesidades nutricionais.

(MP0048_12) CA4.6 Analizáronse as consecuencias dunha manipulación ou dunha preparación inadecuada.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0048_22) RA1 - Elabora produtos culinarios da gastronomía galega aplicando técnicas e tecnoloxías innovadoras, e formula variacións e alternativas.

(MP0048_12) RA1 - Organiza os procesos produtivos e de servizo en cociña, e analiza información oral e escrita, para o que determina as fases de
execución e acabamento en función da ficha técnica de elaboración.

(MP0048_12) RA2 - Elabora produtos culinarios establecidos, aplicando técnicas tradicionais e avanzadas.

(MP0048_12) RA3 - Elabora produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas, e avalía as alternativas.

(MP0048_12) RA4 - Elabora pratos para persoas con necesidades alimentarias específicas e analiza as características propias de cada situación.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0048_22) CA1.2 Identificouse a maquinaria de nova tecnoloxía empregada na produción culinaria, asociada ás técnicas culinarias avanzadas e/ou
innovadoras.

(MP0048_22) CA1.4 Aplicáronselles novas técnicas e tecnoloxías aos pratos clásicos, e comparáronse os resultados, incluíndo as especificidades relativas
aos pratos salientables da cociña galega.

(MP0048_12) CA1.5 Tivéronse en conta as necesidades de coordinación co resto do equipo de cociña.

(MP0048_22) CA1.5 Atendeuse o servizo desde a cociña, respondendo de xeito significativo á oferta deseñada previamente no módulo e realizando o
empratamento dos produtos culinarios, experimentando con novas fórmulas e tendencias de servizo e presentación propias da gastronomía galega
innovadora e actual.

(MP0048_12) CA2.1 Identificáronse as técnicas culinarias avanzadas e diferenciáronse das técnicas tradicionais.

(MP0048_12) CA2.2 Relacionouse cada técnica coas características do produto final.

(MP0048_12) CA2.3 Valorouse a importancia destas técnicas culinarias avanzadas nos ámbitos produtivos, xunto coa persistencia das tradicionais, en
situacións e contornos determinados.

(MP0048_12) CA2.4 Realizáronse as tarefas de organización, secuencia e temporalización das operacións necesarias para a elaboración dos produtos
culinarios.

(MP0048_12) CA2.5 Verificouse a dispoñibilidade de maquinaria e outros elementos necesarios para a produción, previamente ao desenvolvemento das
tarefas.

(MP0048_12) CA2.6 Verificáronse e valoráronse as características finais e o nivel de calidade do produto elaborado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0048_12) CA2.7 Desenvolveuse o servizo en cociña seguindo os procedementos establecidos.

(MP0048_12) CA2.8 Desenvolvéronse os procedementos intermedios e finais de conservación tendo en conta as necesidades dos produtos obtidos e o
seu uso posterior.

(MP0048_12) CA2.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

(MP0048_12) CA3.2 Valorouse a posibilidade de aproveitamento de recursos.

(MP0048_12) CA3.4 Deducíronse e relacionáronse as técnicas acaídas con respecto ás materias primas e aos resultados finais propostos.

(MP0048_12) CA3.5 Realizáronse en tempo e forma adecuados as tarefas de organización e establecemento da secuencia de fases necesarias no
desenvolvemento dos produtos.

(MP0048_12) CA3.6 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das tarefas.

(MP0048_12) CA3.7 Executáronse as tarefas de obtención de produtos culinarios seguindo os procedementos establecidos.

(MP0048_12) CA3.8 Verificáronse e valoráronse as características organolépticos finais do produto (forma, cor, etc.).

(MP0048_12) CA3.9 Confeccionouse un receitario e fichas técnicas con todas as elaboracións realizadas ao longo do curso ou do ciclo.

(MP0048_12) CA3.11 Desenvolvéronse os procedementos intermedios e finais de conservación tendo en conta as necesidades dos produtos obtidos e o
seu uso posterior.

(MP0048_12) CA3.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

(MP0048_12) CA4.5 Elaboráronse os pratos seguindo os procedementos establecidos, e evitáronse cruces con alimentos excluídos.

(MP0048_12) CA4.7 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

Para medila consecución das capacidades terminais, teranse en conta os seguintes criterios mínimos de avaliación:

#   Describir e analizar os ámbitos da produción culinaria.

#   Realizar fichas técnicas de produción.

#   Interpretar as ordes de traballo e a información relacionada coa organización dos procesos de cociña.

#   Describir e analizar as fases de produción e do servizo en cociña.

#   Realizar diagramas de organización e secuenciación das fases produtivas.

#   Describir e caracterizar aspectos xerais das cociñas territoriais, das cociñas gelega, española e internacional.

#   Preparar pratos máis representativos das cociñas de temporada ou de mercado.

#   Interpretar as elaboracións culinarias máis significativas e valores gastronómicos da cociña creativa.

PROBA TEÓRICA.-

Primera parte.- Exame teórico tipo test de respostas múltiples

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Cada dúas respostas erradas restará o valor dunha resposta

Para superar a proba a nota mínima e de 5 puntos sobre 10

Segunda parte.- Exame de supostos prácticos e preguntas de respostas curtas.

Para superar a proba a nota mínima e de 5 puntos sobre 10

Ambos exames deben superarse  e somentes faran media cando teñan evaluación positiva.

O superar esta PROBA TEÓRICA  poderase facer a segunda parte das probas (PROBA PRÁCTICA)

#   Describir, analizar, executar e aplicar técnicas culinarias avanzadas.

#   Executar as fases, técnicas e procedementos das elaboracións máis representativas. Controlar e valorar os resultados.

#   Realizar gornicións, decoracións e mollos apropiados ás elaboracións apropiados ás elaboracións culinarias.

#   Seleccionar os materiáis de empratamento axeitados ao tipo de servizo que se vaia efectuar.

#   Coñecer a historia e a evolución da cociña.

#   Describir e caracterizar as transformacións fisicoquímicas dos alimentos.

#   Valorar as combinacións salientables e básicas das calidades organolépticas das materias primas.

#   Realizar fichas técnicas de receitas de diferentes tipos e de fichas de produción.

#   Identificar as alternativas e modificacións das técnicas de cociña con respecto ás calidades e as características das materias primas.

#   Executar  produtos culinarios.

#   Controlar e valorar resultados de fases, técnicas e puntos clave.

#   Coñecer as principáis afeccións alimentarias (alerxias e intolerancias) en persoas con necesidades alimentarias específicas.

#   Empregar as táboas de composición de alimentos. Coñecer a roda de alimentos.

#   Describir e caracterizar dietas tipo.

#   Realizar produtos axeitados para as necesidades alimentarias específicas.

#   Executar elaboracións culinarias para dietas.

#   Aplicar diferentes métodos de coción nos alimentos.

#   Analizar as elaboracións culinarias  máis viables e salientables da historia e da evolución da cociña galega.

#   Presentar produtos, pratos e tratamentos culinarios  da cociña galega de mercado.

#   Interpretar elaboracións máis significativas e valorar gastronómicamente a cociña galega creativa en novas tendencias gastronómicas.

#   Apreciar e valorar a cociña e o uso dela como xeito de innovación no sector en Galicia.

#   Experimentar e avaliar combinacións innovadoras coas materias primas galegas con máis potencial de futuro. Controlar e valorar os resultados.

#   Aplicar e empregar as novidades técnicas e tecnolóxicas nas elaboracións culinarias propias de Galicia (baleiro, centrifugación, ultrasons,

nitróxeno líquido, microfiltraxe, etc).

#   Elaborar produtos culinarios non considerados tradicionalmente pola gastronomía clásica galega.

PROBA PRÁCTICA

 terá duas partes:

PARTE PRIMEIRA

Elaboración dunha ficha receita dun prato de  cocina regional española:

Ingredientes

Cantidades
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Unidades de medida

Mermas dos ingredientes

Elaboración

Material a empregar: Utensilios, Maquinaria, Ferramentas

Cubrir unha folla de pedido

Elaborar o plato correspondente coa sua gornición e salsa

Para calificar esta proba teranse en conta as normas hixienico-sanitarias en materia de alimentación

Para superar a proba a nota mínima e de 5 puntos sobre 10

PARTE SEGUNDA

Descripción das técnicas avanzadas que empregarías para a modernización dun prato da cociña galega:

Describir as etapas de realización das correspondentes técnicas (polo menos duas)

Material e maquinaria necesarios para a realización

Puntos críticos e factores a ter en conta para a correcta consecución.

Elaboración dun plato de cociña galega con técnicas de cociña avanzadas

Para calificar esta proba teranse en conta as normas hixienico-sanitarias en materia de alimentación

Para superar a proba a nota mínima e de 5 puntos sobre 10

Os platos serán escollidos o azar (escollendo por número) de entre 5 platos determinados polo examinador

Este proceso de elección farase para escoller elaboración nas duas partes da proba

Os examinados terán que acudir o exame coa vestimenta de cociña axeitada:

Pantalón

Chaquetilla

Mandilón

Gorro

Pano de cociña

Tamén levará us utensilios e ferramentas que considere (non mecanicos ou electricos) e como mínimo

coitelos: ceboleiro, deshosador, puntilla, de serra.

pelador, texoiras, descorazonador, barillas, brocha

O candidato terá que superar as das partes da proba con unha nota de 5 ou superior non facendo media se non supera esta puntuación en

algunha das probas

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

 PROBA TEÓRICA.-

Primera parte.- Exame teórico tipo test de respostas múltiples

Cada dúas respostas erradas restará o valor dunha resposta

Para superar a proba a nota mínima e de 5 puntos sobre 10

4.a) Primeira parte da proba
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Segunda parte.- Exame de supostos prácticos e preguntas de respostas curtas.

Para superar a proba a nota mínima e de 5 puntos sobre 10

Ambos exames deben superarse  e somentes faran media cando teñan evaluación positiva.

O superar esta PROBA TEÓRICA  poderase facer a segunda parte das probas (PROBA PRÁCTICA)

4.b) Segunda parte da proba

A proba terá duas partes:

PARTE PRIMEIRA

Elaboración dunha ficha receita dun prato de  cocina regional española:

Ingredientes

Cantidades

Unidades de medida

Mermas dos ingredientes

Elaboración

Material a empregar: Utensilios, Maquinaria, Ferramentas

Cubrir unha folla de pedido

Elaborar o plato correspondente coa sua gornición e salsa

Para calificar esta proba teranse en conta as normas hixienico-sanitarias en materia de alimentación

PARTE SEGUNDA

Descripción das técnicas avanzadas que empregarías para a modernización dun prato da cociña galega:

Describir as etapas de realización das correspondentes técnicas (polo menos duas)

Material e maquinaria necesarios para a realización

Puntos críticos e factores a ter en conta para a correcta consecución.

Elaboración dun plato de cociña galega con técnicas de cociña avanzadas

Para calificar esta proba teranse en conta as normas hixienico-sanitarias en materia de alimentación

Os platos serán escollidos o azar (escollendo por número) de entre 5 platos determinados polo examinador

Este proceso de elección farase para escoller elaboración nas duas partes da proba

Os examinados terán que acudir o exame coa vestimenta de cociña axeitada:

Pantalón

Chaquetilla

Mandilón

Gorro

Pano de cociña
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Tamén levará us utensilios e ferramentas que considere (non mecanicos ou electricos) e como mínimo

coitelos: ceboleiro, deshosador, puntilla, de serra.

pelador, texoiras, descorazonador, barillas, brocha
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