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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 

HOT Hostalería e turismo CMHOT01 Cociña e gastronomía Medio Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0048  2º 16 350 350 

Profesorado asignado ao módulo José Manuel Quintáns Couselo.  

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

 

Os contidos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva do módulo son os reflectidos no apartado 
obxectivos específicos desta programación e extráense dos que aparecen no currículo do Título de técnico en 
cociña e gastronomía segundo o Decreto 218/2008 e Decreto 38/2010, expresados como resultados de 
aprendizaxe, criterios de cualificación e contidos. Resúmense nos seguintes apartados: 

Determinar as fases da produción e do servizo en cociña, establecer a súa secuencia e a súa temporalización. 

Organizar os procesos produtivos e de servizo en cociña, analizar información oral e escrita, para o que determina 
as fases de execución e acabado en función da ficha técnica de elaboración.   

Describir pratos para persoas con necesidades alimentarias específicas e analizar as características propias de 
cada situación.  

Redactar como se elaboran os produtos culinarios da gastronomía galega aplicando técnicas e tecnoloxías 
innovadoras, e formula variacións e alternativas.  

Facer os cálculos e deducir as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc. 

Identificar as elaboracións que se deben aplicar en función das fichas técnicas. 

Recoñecer a importancia da orde e da limpeza na boa marcha do traballo. 

Verificar e valorar as características finais e a calidade do produto elaborado. 

Desenvolver os procedementos intermedios e finais de conservación tendo en conta as necesidades dos 
produtos obtidos e o seu uso posterior. 

Deseñar elaboracións que combinen os elementos entre si de xeito razoable. 

Realizar en tempo e forma adecuados as tarefas de organización e establecemento da secuencia de fases 
necesarias no desenvolvemento dos produtos. 
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Confeccionar un receitario e fichas técnicas con todas as elaboracións realizadas ao longo do curso ou do ciclo. 

Recoñecer os tipos de necesidades alimentarias específicas. 

Recoñecer os produtos substitutivos e os cambios de pratos posibles, baseándose nas necesidades nutricionais. 

Identificar a maquinaria de nova tecnoloxía empregada na produción culinaria, asociada ás técnicas culinarias 
avanzadas e/ou innovadoras. 

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

Criterios de cualificación: 

Valorase a presentación clara, a planificación, estrutura e coherencia, corrección na escritura, 
nomenclatura técnica, correspondencia de cantidades ca oferta gastronómica. 

Presentación das ficha técnicas correctamente cubertas identificando a/as técnica/s de cocción 
necesarias para as elaboracións descritas. 

 

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

 

Debido as consecuencias tan extraordinarias provocadas polo covid-19, e atendendo as 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.   

A orde EFP/361/2020, de 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das 
ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial e a súa 
modificación. 
 
A resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación 
profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. 

O alumnado que no módulo de PC, está na situación de PD antes do 13 de marzo, tendo en conta as normas 
arriba descritas, substituirá as probas tanto escritas ou prácticas presenciais pola realización dun traballo escrito 
que se completará cas seguintes partes: 

1. Texto ordenado que recolla e desenvolva os seguintes contidos do módulo de PC . Organización dos 
sistemas produtivos. Gastronomía española e internacional. Cualidades organolépticas das materias 
primas. Nutrición e dietética. 

2. Detalla un menú para a realización dun servizo de 50 pax co sistema de produción de cadea fría, editando 
o formulario de pedido máis a ficha técnica de cada elaboración indicando cal ou cales son as técnicas 
de cocción necesarias para realización.  

3. Deseña unha oferta gastronómica dun restaurante de categoría media utilizando produtos de 4ª e 5ª 
gama.  
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4. Describe cales son os factores condicionantes, recursos, costumes e tradición culinaria que definen a 
cociña Galega, así como todos os produtos que están amparados polos selos con distintivo de calidade. 

5. Confecciona a ficha técnica dos pratos representativos da cociña Galega. 

6. Enumera  cales son os principais nutrientes presentes nos  alimentos que necesita o organismo para 
unha  alimentación correcta. 

7. Elabora  a carta dun restaurante colocándolle a información que lle corresponde dos alérxenos que 
conten cada un dos pratos. 

Requisitos: 

1. O traballo hai que remitilo en formato PDF antes do 16 de xuño ao correo electrónico do profesor 
(xquintans@gmail.com ) tipo de letra Calibri  tamaño 11 con espazo entre liñas 1.0, paxinar cada parte 
por separado na marxe inferior dereita, asociando a cada parte do traballo os anexos que correspondan. 
Facilítase a ficha técnica máis o formulario de pedido. 

2. Hai que citar toda a bibliografía e fontes de información que se utilizaron na elaboración do traballo, 
relacionando ao final de cada parte estas citas. 

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

Non se realizaron no caso desta alumna con PD anterior ao 13 de marzo 

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

Non se realizaron no caso desta alumna con PD anterior ao 13 de marzo 
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