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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 CIFP Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

15016000 Hostalería e Turismo CBHOT01 Cociña e Restauración Ciclo 
Formativo 
de grao 
básico 

Réxime 
Xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP3039 Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering 2019/2020 3.0 90 90 

Profesorado asignado ao módulo Francisco José Molinos Reimúndez 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo – Preparación e montaxe de materiais para colectividades e 
catering - evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito 
equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar 
regularmente nas actividades programadas.  

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade 
didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación 
descritos na presente programación: 

 

RA 1  Aprovisiona materiais para servizos de catering, identificando as súas características e as súas aplicacións. 

        

                    CA 1.2 - Identificáronse e analizáronse as estruturas organizativas e funcionais básicas deste tipo de empresas. 
  

CA 1.3 - Describiuse e clasificouse o material e o equipamento que conforma a dotación para a montaxe de servizos de catering.
  

                    CA 1.4 - Caracterizáronse as aplicacións, as normas de uso e o mantemento de primeiro nivel de equipamentos e materiais. 
  

                    CA 1.5 - Describíronse as operacións de preparación de montaxes, as súas fases e as características e peculiaridades de cada            

unha.     

CA 1.10 - Recoñecéronse e aplicáronse as normas hixiénico-sanitarias, de calidade, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

 

RA 1  Aprovisiona materiais para servizos de catering, identificando as súas características e as súas aplicacións. 

                    CA 1.6 - Interpretáronse correctamente as ordes de servizo ou instrucións recibidas. 

     

CA 1.8 - Preparáronse e dispuxéronse os materiais nas zonas de carga de acordo coas normas e/ou os protocolos de actuación 
establecidos. 

 



 
 

3 
 

RA 2  Recibe mercadorías procedentes de servizos de catering, caracterizando os procedementos de control, clasificación e 
distribución nas zonas de descarga. 

   

CA 2.1 - Identificáronse as zonas de descarga de materiais e equipamentos procedentes de servizos de catering.  

CA 2.4 - Comprobouse o estado dos materiais e dos equipamentos e controlado documentalmente todas as incidencias de 
roturas, deterioracións, etc    

CA 2.5 - Comprobouse a etiquetaxe dos produtos envasados para o seu traslado ao departamento correspondente. 

CA 2.7 - Aplicáronse os métodos de limpeza e orde nas zonas de descarga, segundo normas e/ou protocolos de actuación. 

CA 2.8 - Recoñecéronse e aplicáronse as normas hixiénico-sanitarias e de calidade. 

     

RA 3  Limpa materiais e equipamentos, recoñecendo e relacionando as características da maquinaria específica e os materiais 
coas operacións de lavado. 

    

CA 3.2 - Caracterizáronse as normas de uso e mantemento de primeiro nivel de maquinaria e equipamento para o lavado.
  

CA 3.3 - Identificáronse os produtos de limpeza para o lavado de materiais, así como as normas e os coidados na súa 
manipulación. 

CA 3.5 - Clasificouse o material previamente ao seu lavado, en tempo e forma adecuados.    

CA 3.6 - Desenvolvéronse as operacións de lavado de equipamentos e materiais segundo normas e/ou protocolos de actuación. 

CA 3.8 - Dispuxéronse, distribuíronse e situáronse os equipamentos e materiais limpos nas áreas destinadas ao seu 
almacenamento.   

CA 3.10 - Recoñecéronse e aplicáronse as normas hixiénico-sanitarias e de prevención de riscos laborais. 

    

RA 4  Aplica protocolos de seguridade e hixiene alimentaria, identificando e valorando os perigos asociados a unhas prácticas 
inadecuadas. 

     

 CA 4.1 - Identificáronse e clasificáronse os tipos de residuos xerados de acordo coa súa orixe, o seu estado e as súas 
necesidades de reciclaxe, depuración ou tratamento.   

CA 4.3 - Identificáronse os riscos para a saúde derivados dunha incorrecta manipulación dos residuos e o seu posible impacto 
ambiental.    

CA 4.5 - Avaliáronse os perigos asociados á manipulación de produtos de limpeza e desinfección.   

CA 4.6 - Identificáronse as medidas de hixiene persoal asociadas á manipulación de alimentos.    

CA 4.7 - Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento relacionadas coas prácticas de manipulación.   

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 
 

  Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados os RA e CA 
non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 
2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

 

3.1 Actividades de recuperación 

O profesor debe recoller información de todos aqueles aspectos nos que o alumnado non conseguiu o aprendizaxe esperado. 
Aportando pautas de mellora e axudando ao alumno a esforzarse para obter o máximo rendemento do seu traballo. 

Para a recuperación do alumnado que non alcanzou unha nota superior ou igual ao 5. 
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Faranse diferentes actividades (supostos prácticos, análises de casos, exercicios, simulacións escritas, fichas a completar 
etc.),que lle permitan ir progresando na consecución dos obxectivos e competencias básicas e demostrar deste xeito o seu novo 
aprendizaxe. 

Avaliaranse aqueles contidos que foron traballados e desenrolados polo alumno de maneira adecuada e suficiente, pasando 
desde situacións dirixidas polo profesor a outras máis autónomas. 

O alumno repetirá de igual modo aquelas actividades que ten aprobadas ou executa con asertividade sen que sexan obxecto de 
avaliación para que o repaso nas execucións posúa un carácter integrador e global que facilitará a súa comprensión. 

De ningunha forma posuirá avaliación positiva aquel alumno que non presente ás actividades de recuperación no período 
estipulado para tal fin. 

*Neste curso 2019/2020, non hai ningún alumno/a que teña pendente de recuperar este módulo de “Preparación e montaxe de 
materiais para colectividades e catering”. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O sistema de avaliación para o alumnado con perdida de dereito de avaliación continua, consistirá en distintas probas e un 
conxunto de actividades comúns a todo o alumnado dun mesmo módulo a través das cales se comprobará que o alumno/a 
alcanzou os resultados de aprendizaxe propostos. 

Contidos conceptuais. Serán avaliados a través dunha proba escrita ,que en función da temática poderá ser de diferente tipo: 
fichas técnicas a completar, exercicios tipo test, resolución de ordenes de servizo etc. E todos aqueles aspectos conceptuais 
recollidos nos Resultados  de Aprendizaxe e criterios mínimos desenvolvidos ata o 13 de maio do 2020. 

Nesta primeira parte da proba terá que sacar un mínimo de 5 puntos, sobre 10 e suporá o 40% da nota final do módulo. 

Contidos prácticos. Serán avaliados mediante actividades propostas de resolución de diversos traballos con resultados finais, en 
base os Resultados de Aprendizaxe e criterios de avaliación mínimos establecidos para acadar a avaliación positiva. 

Esta proba consistirá na resolución de diferentes supostos de carácter práctico:  

-Descrición dos procesos e fases  de aprovisionamento interno. 

-Identificación e formalización de distintos documentos e as súas funcións. 

-Posta a punto de maquinaria, materiais e utensilios en función dun determinado servizo a ofertar. 

Estes procedementos servirannos para avaliar a dinámica de traballo e dominio dos contidos, a utilización dos recursos, 
habilidades e destrezas e todos aqueles aspectos prácticos recollidos nos CA do correspondente módulo. 

Nesta segunda parte da proba terá que obter un mínimo de 5 puntos, sobre 10 e suporá o 60% da nota final do módulo. 

Para acadar a avaliación positiva e necesario obter un 5, en cada unha das probas. Non existindo a posibilidade de facer media 
entre as mesmas cunha das partes suspensas. 

*Sería interesante valorar actitudes, regularidade de asistencia a clases, esforzo persoal, participación nas clases o respecto a 
algunhas normativas etc... 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Estas medidas van destinadas a todo o alumnado que presente dificultades no seu aprendizaxe, detectadas estas ó inicio do 
curso mediante a avaliación inicial ou ben ó longo do primeiro trimestre. 

Escolleranse contidos para articular tarefas a realizar, que serán avaliadas diariamente, como poden ser: 

- Preguntas sobre o desenrolo dunha determinada actividade. 

- Comprobar a execución dun proceso. 

- Valorar a selección das técnicas, materiais  e utensilios máis apropiados para a realización dunha determinada práctica 
etc. 

Coa adaptación deste reforzo, tratarase de recuperar os aprendizaxes non adquiridos previamente, asegurando así o logro dos 
obxectivos do módulo. 

Para a aplicación de estas medidas contarase co asesoramento da orientadora do centro. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

 

As medidas de atención á diversidade leváranse a cabo en conxunto co departamento de orientación. Intimamente ligados ós 
mínimos enumerados na programación didáctica, consistirán na realización de supostos desenrolados regularmente na aula e 
de carácter práctico . 

Para a avaliación de contidos teóricos repetiranse os supostos tipo test, xa executados ou avaliados con anterioridade. 

Non se observan de antemán grandes problemas de comprensión salvo pequenas dificultades de interpretación escrita que 
tratarán de solucionarse mediante a repetición de supostos básicos realizados previamente polo profesor e o alumnado do grupo. 

Tratáranse en profundidade contidos e realizacións de índole básica en limpeza, mise en place, orde, uniformidade e respecto 
das normas deontolóxicas e seguridade alimentaria. 

 


