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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 Hostalaría e turismo CMHOT01 Cociña e gastronomía Ciclo 
formativo de 
grao medio 

Réxime 
xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0045 Ofertas Gastronómicas 2019/2020 4 87 87 

Profesorado asignado ao módulo Sara González Reiriz 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo -Ofertas Gastronómicas- evidenciarán a consecución de todos os resulta-
dos de aprendizaxe vistos ata 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.  
 
Deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos e empregaránse os instrumentos de avaliación descritos na pre-
sente programación. 
 
Unidades didácticas desenvolvidas ao longo do curso académico ata o 13 de marzo de 2020: 
 
U.D. 1 A gastronomía, as empresas e fórmulas de restauración 
 
U.D. 2 As ofertas gastronómicas: aspecto nutricional 
 
U.D. 3 Tipos de ofertas gastronómicas: carta e menú 
 
U.D. 4 Deseño e asignación de prezos a ofertas gastronómicas 
 
 
RA e CA 
 
RA1 - Clasifica as empresas de restauración, e analiza a súa tipoloxía e as súas características. 
 
CA1.1 - Identificáronse os tipos de establecementos segundo os seus sistemas de produción, xestión e tipo de distribución ou servizo. 
CA1.2 - Describíronse as fórmulas de restauración 
CA1.3 - Caracterizáronse os tipos de ofertas asociadas a cada fórmula de restauración 
CA1.5 - Recoñecéronse as principais normas que ordenan e regulan a composición, o ofrecemento, os prezos e a publicidade das ofertas 
gastronómicas nas empresas de restauración en Galicia. 
CA1.6 - Caracterizouse a situación actual do sector da restauración en Galicia e a oferta dos establecementos que o componen 
CA1.7 - Identificáronse os sistemas actuais en restauración no relativo á xestión, á aplicación das novas tecnoloxías nos procesos de produ-
ción, e ás tendencias culinarias 
CA1.8 - Valorouse a utilización de materias primas semielaboradas ou elaboradas que comercializa a industria alimentaria 
CA1.9 - Caracterizáronse os departamentos, as súas funcións e os seus postos. 
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RA2 - Interpreta propiedades dietéticas e nutricionais básicas dos alimentos e relaciónaas coas posibilidades de ofertas. 
 
CA2.1 -  Caracterizáronse os grupos de alimentos 
CA2.2 -  Identificáronse os principios inmediatos e outros nutrientes, así como a utilización que fai deles o organismo. 
CA2.4 -  Describíronse as dietas tipo.  
CA2.5 -  Determinouse o valor enerxético e nutritivo global dunha dieta 
CA2.6 -  Recoñecéronse os valores para a saúde da dieta mediterránea, da dieta atlántica e da variedade de métodos de cociñado 
 

RA3 - Determina ofertas gastronómicas e caracteriza as súas especificidades 
 
CA3.1 - Relacionáronse as ofertas coas fórmulas de restauración. 
CA3.2 -  En supostos prácticos debidamente caracterizados: Describíronse e argumentáronse os criterios aplicados na elaboración da oferta 
de comidas e bebidas. Definiuse a estrutura da oferta. Estableceuse o nome das ofertas. Elaborouse a ficha de especificación técnica de 
xéneros. Especificáronse as necesidades cuantitativas e cualitativas das materias primas. Determinouse a presentación da oferta. Estable-
ceuse a súa conservación e a súa rexeneración, de cumpriren. 
 
 
RA4 - Planifica o deseño de ofertas gastronómicas. 
 
CA4.1 - Tivéronse en conta as características e as necesidades da clientela. 
CA4.2 - Valoráronse os recursos humanos e materiais disponibles 
CA4.3 - Identificáronse os obxectivos económicos do establecemento. 
CA4.4 - Aplicáronse criterios de equilibrio nutricional e propiciouse a creación de hábitos saudables 
CA4.5 - Fixáronse aspectos de presentación e servizo das ofertas de comidas e bebidas 
CA4.6 - Considerouse a estacionalidade, o emprazamento e a imaxe corporativa do establecemento 
CA4.7 - Comprobouse e valorouse o equilibrio interno da oferta 
CA4.8 - Definíronse as necesidades de variación e rotación da oferta 
CA4.9 - Aplicáronse as técnicas publicitarias de venda nos soportes utilizados para a súa comunicación 
CA4.10 - Seleccionáronse os produtos culinarios e os de pastelaría e repostaría, e recoñeceuse a súa adecuación ao tipo de oferta e os 
obxectivos do establecemento 
 

RA5 - Calcula os custos globais da oferta e analiza as variables que os compoñen. 
 
CA5.1 -  Identificouse a documentación asociada ao cálculo de custos. 
CA5.2 -  Identificáronse as variables implicadas no custo da oferta e os obxectivos económicos establecidos. 
CA5.3 -  Interpretouse correctamente a documentación relativa ao rendemento e ao escandallo de materias primas, así como á valoración 
de elaboracións culinarias 
CA5.4 - Valoráronse e determináronse os custos das elaboracións de cociña, e das de pastelaría e repostaría. 
CA5.5 - Formalizouse a documentación específica. 
CA5.6 -  Recoñecéronse os métodos de fixación de prezos. 
CA5.7 -  Distinguíronse os custos fixos e os variables. 
CA5.8 -  Realizáronse as operacións de fixación de prezos da oferta gastronómica 
 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as actividades e 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. 
 

Tendo en conta as circunstancias especiais que provocan a adaptación da programación inicial deste módulo -curso 2019/2020-, para a 
avaliación empregaranse dous instrumentos, cos criterios de cualificación que se indican: 

1º) As actividades de recuperación no período de abril a xuño de 2020: o seguimento destas actividades a través da aula virtual ou correo 
electrónico e a súa realización de xeito positivo permitirá ó alumnado obter a cualificación de 5. 

2º) Unha proba global, inspirada nos resultados de aprendizaxe contemplados nas unidades didácticas impartidas antes do 13 de marzo de 
2020.  

Esta proba deberá realizala o alumnado que non acade unha avaliación positiva nas actividades de recuperación do apartado 1º) e tamén 
poderá facela, de xeito voluntario, o alumnado que aspire a mellorar a cualificación de ditas actividades. 

 
As datas previstas para a realización desta proba serán entre o 8 e o 16 de xuño. 

Preferentemente e, sempre que sexa posible, a proba realizarase de xeito presencial. Se non se dan estas circunstancias, de forma telemá-
tica. 

Esta proba terá dúas partes: contidos teóricos e supostos prácticos. A cualificación final será a media numérica das dúas partes sempre que 
en ambas se obteña como mínimo un 5. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Informes individualizados: 
 
Feita o 3 de abril de 2020 a 2ª avaliación e previa á realización da FCT, enviei ó  alumnado co módulo pendente vía e mail cadan-
seu  informe individualizado no que figura a materia pendente e exemplos de actividades clave que se ían realizar neste período 
de recuperación de abril a xuño de 2020. 

3.1 Actividades de recuperación 

 
Neste terceiro trimestre realízase un desenvolvemento da actividade lectiva e de avaliación non presencial con finalidade funda-
mental recuperadora e de reforzo en base ós informes individualizados. 
 
As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva realizaranse con apoio da aula virtual do CIFP 
Compostela e de medios como a plataforma webex. 
 
Estas actividades clave confeccionaránse tendo en conta os RA que corresponden a cada avaliación pendente.  
 
En caso de que esas actividades da aula virtual non se realizaran de xeito satisfactorio nos dirixiremos de maneira directa ó alum-
nado por correo electrónico deseñando tarefas que incidan nesas aprendizaxes. 
 
 

 

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

O alumnado con PD terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo 
co establecido no artigo 25.5 da Orde o 12 de xullo de 2011. 

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 contemplados nas unidades didácticas impartidas antes do 13 
de marzo de 2020. Esta proba terá dúas partes: contidos teóricos e supostos prácticos. 

A cualificación final será a media numérica das dúas partes sempre que en ambas se obteña como mínimo un 5. 

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

As datas previstas para a realización desta proba serán entre o 8 e o 16 de xuño. A proba aínda que será escrita podería incluír 
algunha parte oral e preferentemente, sempre que sexa posible, realizarase de forma presencial. En caso contrario empregaránse 
medios telemáticos. 

 

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

Na aula virtual do CIFP Compostela habilitaránse foros en cada unha das unidades didácticas nos que a profesora introducirá as 
actividades a realizar con orientacións para a súa resolución. Nestes espazos o alumnado poderá poñer en común as súas dú-
bidas de maneira que a aclaración das mesmas chegue a toda a clase.  

A profesora fai un seguemento persoalizado a través do correo electrónico con orientacións para o reenvío das actividades coas 
correccións oportunas. Tamén se pode establecer conexións a través da plataforma webex aínda que non todo o alumnado ten 
acceso a medios informáticos no mesmo horario polo que é máis complicado facer unha reunión grupal. 
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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, 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 pasouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos 
previos, intereses e motivacións do noso alumnado) adxunto á programación inicial no ANEXO I e postos en común cos datos 
proporcionados pola titoría. Non se detectou alumnado con necesidades especiais. 
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