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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da familia profesional Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

SSC Servizos 
socioculturais e 
á comunidade 

 CMSSC01 
 

Atención a persoas en situación 
de dependencia 
 

 Ciclos 
formativ
os de 
grao 
medio 
 

 
Réxim
e 
xeralor
dinario 

Código MP/UF Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0215 Apoio domiciliario 2019/2020 8  240  240 

Profesorado asignado ao módulo JORGE DIÉGUEZ LARANJO 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado para este módulo, e que servirán de 
referente para o deseño das actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se están a desenvolver no 
terceiro trimestre. 
Tendo en conta que estas se poden acadar con un requerimento mínimo de intervención do profesorado 
(aprendizaxe autónomo, supervisado) a programación do módulo adáptase no seguinte: 
 
RA5 - Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e as 
prescricións establecidas. 
 
CA5.1 Analizáronse os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición. 
CA5.2 Clasificáronse os alimentos en función das súas características. 
CA5.3 Identificáronse as características dunha dieta saudable, así como os tipos de alimentos que debe incluír 
CA5.5 Analizouse a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados. 
CA5.6 Seleccionáronse os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria, tendo en conta as prescricións establecidas. 
CA5.7 Valorouse a importancia dunha dieta saudable. 
 
RA6 - Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os 
protocolos establecidos. 
 

CA6.2 Identificáronse as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar, e indicáronse en cada caso 
as fases de aplicación, os procedementos, os tempos e o enxoval. 
CA6.3 Compiláronse receitas de cociña e axustáronse as cantidades e os tempos en función do número de 
comensais e as súas necesidades específicas. 
CA6.4 Identificáronse os procedementos previos ao cociñado dos produtos (desconxelación, corte, pela, corte e 
lavadura). 
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CA6.6 Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a elaboración de primeiros pratos, segundos pratos e 
sobremesas, adecuados á dieta dos membros da unidade de convivencia. 
 
 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais (3ª avaliación) será continua e 
acentuará o seu carácter diagnóstico e formativ. Valoraránse os avances realizados a través das tarefas e actividades realizadas  pola  
AV, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso. 
A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 
 
A avaliación final adaptase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, seguindo o indicado na: Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
anteriormente identificados. 
 
Procedemento para o cálculo da cualificación final 
Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que 
proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de xeito 
individualizado como nas relacións interpersoais e no traballo en grupo segundo os criterios de avaliación 
contidos nas distintas unidades didácticas. 
 
 Adaptacións da programación: 
 

– Fárase a media das notas acadadas nas tres avaliacións. 

– Os resultados positivos acadados na terceira avaliación servirán para mellorar esa media. 

– Valoraráse positivamente a evolución ascendente (progresos nas competencias profesionais) durante 
os dous primeiros trimestres. 

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 

3.1 Actividades de recuperación 

No módulo de AD hai alumnado suspenso na 1ª Avaliación, na segunda non hai. Polo que xa no 2º Trimestre 
estivésemos abordando o procedemento de recuperación da seguinte maneira: 
Información ao alumnado individualmente dos obxectivos e os criterios de avaliación non acados. 

– Acordouse o plan de traballo individualizado, que deberá seguir para acadar ditos obxectivos e criterios 
de avaliación. 

– As actividades de recuperación consistirán en: 
                 1º Actividades de repaso dos contidos traballados no módulo profesional. 
 2º Titorías  individuais (que continuaron pola AV) para resolver dúbidas ou reforzar contidos. 
 3º Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non superada, o alumnado realizará a 
planificación de unha  intervención  para resolver unha situación profesional. 
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As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 1ª avaliación, realizaranse con apoio da Aula Virtual 

do CIFP Compostela, tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo e con-

sistirán en: 

▪ Proba Específica . Elaboración dun suposto práctico, partindo dun contexto determinado. Planificar unha intervención (sesión 

de atención no domicilio) para atender as necesidades dos usuarios, con todas as súas fases. 
 
Criterios Avaliación 

– Pautas organizativas da sesión 

-  Secuenciada en tres fases. 
-  Contido 

– Axustada os obxectivos do PAI. 

– Proposta de intervención adaptada as carácterísticas e necesidades dos usuarios. 

– Contextualización da intervención. 

– Aplicación de diferentes niveis de intervención (axustados ao grao de autonomía dos usuarios). 

– Obxectivos; realistas, realizables na sesión; adecuados a necesidade e as características dos usuarios 

– Pautas de intervención axustadas a situación. 

 

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

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. 
Nesta proba, o alumnado será avaliado de todos os contidos teóricos e prácticos impartidos no módulo ao longo 
do curso (da 3ª avaliación só se incluiran os contidos e actividades de ampliación traballados co resto do 
alumnado, aqueles que son imprescindibles para a adquisición de competencias chave), polo que a proba de 
avaliación terá unha parte teórica e outra práctica (resolución de un caso). 
 
A proba consistirá: 

– Nunha Proba Específica 1, tipo test ou ensaio restrinxido, para valorar os contidos teóricos, 
conceptuais. Duración 1 hora 
 
- Proba Proba Específica 2, de execución ou resolución de caso para os contidos procedimentais. 
Duración 2 horas. 
     Esta, poderá ser unha ou varias das seguintes alternativas (dependendo sempre da evolución da 
situación e das directrices): 
 

• Realizar un menú semanal en función das necesidades persoais, características nutritivas 
dos alimentos, empregando unha dieta saludable para un caso dado. 

• Preparación dunha comida aplicando técnicas básicas de cociña e seguendo os 
protocolos establecidos (sempre que se poida realizar presencialmente). 

•  Resolver un caso: preparación e mantemento do domicilio. 

• Planificar a xestión do orzamento dunha unidade de convivencia dada. 

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

http://www.cifpcompostela.edu.es/


 
 

 
CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 
http://www.cifpcompostela.edu.es 

cifp.compostela@edu.xunta.es 
 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

1º Abriráse un foro de debate, para seguir a dinámica de cada actividade, onde o alumnado participará como se 
estivésemos en presencial. 
 
2º As taréfas corríxense de maneira individualizada, para que o alumnado incorpore nas seguintes as melloras 
que debe realizar. Tamén se farán corrección grupais, para constatar os puntos básicos e imprescindibles de 
cada tarefa. 
 
3º Adaptación das actividades propostas na programación: 
 
 Na realización de tarefas de forma autónoma e a través da AV, os contidos conceptuais traballaránse de 
maneira autónoma guiando e supervisando a través do foro e tarefas da AV,  os  contidos básicos: 
 
RA5 - Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e as prescricións 
establecidas. 

– Alimentación y nutrición. 

– Características nutritivas de los alimentos 

– Alimentación equilibrada. 

– Identificación de los menús en función de las necesidades personales. 
Actividades: 
 

– Diseño de diferentes tipos de menús, adaptados a una determinada situación. 
 
RA6 - Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos 
establecidos. 
 

– Técnicas básicas de cociña. 

– Procedementos previos ao cociñado. 
 
 
 
Actividade, que integra CA dos RA5 e RA6: 

– Compilar diferentes receitas de cociña axustándose as necesidades específicas. 
Anularemos, por non poder dispor do taller, e das clases presenciais: 

– Elaboracións elementais de cociña, referidas ao CA6.6 Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a 
elaboración de primeiros pratos, segundos pratos e sobremesas, adecuados á dieta dos membros da 
unidade de convivencia. 

      

      

 
 

      

 
 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Tal e como se establece na lexislación vixente 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 28: Ao comezo das actividades do curso 
académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a 
formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en 
relación co perfil profesional correspondente. 
 
Non se detectron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo. 
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Os medios que se utilizarán para detectar e atender as necesidade que xurdan pola nova situación, serán: 
 
* A análise das diferentes actividades realizadas polo alumnado. 
* Datos proporcionados polo titor/a 
* Medidas de atención individual a través da AV. 
* Adaptación das actividades. 
* Adecuación das programacións didácticas aos diferentes contextos do alumnado. 
* Adaptación dos tempos . 
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