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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 CSHOT05 Dirección de servizos de restauración Ciclos 
formativos 
de grao 
superior 

Réxime 
xeral- 
ordinario 
  

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0496 Control do aprovisionamento de materias primas 2019/2020 2 53 53 

Profesorado asignado ao módulo ELENA QUIAN CASAL 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo -Procesos de servizos en 
restaurante- 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: 

 
RA1. Selecciona subministracións e materias primas, e identifica as súas calidades 
organolépticas e as súas aplicacións. 
 
CA1.3. Recoñecéronse as materias primas en restauración, as súas características e as 
súas calidades organolépticas. 
CA1.4. Relacionáronse as calidades organolépticas dos alimentos e das bebidas coas 
súas principais aplicacións gastronómicas. 
CA1.5. Recoñecéronse as categorías e as presentacións comerciais dos alimentos e 
das bebidas. 
CA1.6. Recoñecéronse e caracterizáronse os selos europeos e os españois de calidade 
alimentaria. 
CA1.7. Identificáronse e caracterizáronse os produtos acollidos aos selos españois de 
calidade alimentaria. 
CA1.9. Establecéronse os estándares de subministracións coa clientela, en ofertas de 
cátering, de acordo co método previamente establecido. 
 
 
RA3. Recibe materias primas e outros materiais, e verifica o cumprimento dos protocolos 
de calidade e seguridade alimentaria. 
 
CA3.3. Aplicáronse sistemas de control do aprovisionamento de forma que se satisfagan 
as exixencias da produción e os obxectivos económicos do establecemento. 
CA3.5. Comprobouse a coincidencia da cantidade e a calidade do solicitado coas do 
recibido. 
CA3.7. Verificáronse o cumprimento da petición de compra e os requisitos establecidos 
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para as materias primas solicitadas. 
CA3.8. Recoñecéronse e formalizáronse os documentos relacionados cos procesos de 
recepción. 
 
RA4. Almacena materias primas e outras subministracións en restauración, e identifica 
as necesidades de conservación e de colocación. 
 
CA4.3. Determináronse as temperaturas e os envases adecuados para a conservación 
dos xéneros ata o momento do seu uso. 
 

A Unidade Didáctica.- 2 Planificación e control dos procesos de aprovisionamento. 

Non foi impartida ata o 13 de marzo de 2020, polo que non será tida en conta para a avaliación 
do módulo, no presente curso 2019-2020. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, 
así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD) e 
guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

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 traballo en grupo segundo os criterios de 
avaliación contidos nas distintas unidades didácticas. 

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 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva como as medidas de 
reforzo e repaso manterase durante todo o estado de alarma contacto telefónico e por mail, en primeiro 
lugar para preocuparse e indagar acerca dos posibles problemas de conectividade do alumnado e 
posteriormente onde se realizarán titorías por videoconferencia, resolveranse dúbidas e enviaranse 
novos apuntes e traballos como reforzo e, de ser o caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que 
se desenvolvan durante o terceiro trimestre. Neste caso, tan só unha alumna non acadou resultado 
positivo na segunda avaliación e terá que realizar un traballo sustitutorio para lograr unha avaliación 
positiva consistente en:  
 
 
SUPOSTO PRÁCTICO 

 

1. Revisar a documentación entregada anteriormente e actualizar a que proceda, con nome 
de: 

• Lexislación alimentaria 

• Selección, recepción, almacenamento e control das materias primas 
2. Buscar todas as D.O.P. e I.G.P. de España, tanto de alimentos como de bebidas e 

facendo unha referencia a cada un destes produtos e situalas nun mapa de España 
3. Reflexións pandemia Covid 19 

A. Explicar como vos afecta persoalmente o COVID19 para a vosa formación neste 
curso académico. 

B. Como pensades que vos vai afectar no próximo curso. 
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C. Como vai afectar no mundo laboral no sector da hostalaría.   

D. Que cambios observades que vai a ver na vida cotiá da poboación en xeral e na 
vosa vida en particular. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
Debido ao estado de alarma e confinamento no que estamos, ao alumnado con avaliacións 
pendentes de superar enviaráselle dito traballo por correo electrónico o día 1 de maio e se lle 
poñerá como data tope de entrega o día 5 de xuño, sendo como requisito obrigatorio para ser 
valorado entregalo no prazo indicado, dándolle tempo suficiente para a súa realización e con 
aclaración de dúbidas no mail da profesora: elenaquian@edu.xunta.gal  e por videoconferencias 
organizadas a través de Cisco webex. 
Valorarase a súa presentación correcta, con todos os puntos realizados, organizada, corrección 
na escritura, vocabulario técnico axeitado e debendo incluír fotos, debuxos, etc. relacionadas cos 

temas expostos. No contido do traballo, terase en conta a correcta cita e referencia das fontes 

consultadas, evitando a copia literal de parágrafos susceptibles de ser considerados como plaxio 
ou sen unha valoración que implique unha aportación propia do alumno/a de autoría do 
documento/traballo. 
 
1. A puntuación do traballo será de 1 a 10 puntuándose os dous primeiros puntos con ata 4 

puntos cada un deles e coa seguinte valoración: 
 
Valoración das respostas aportadas no traballo 

 

0 ptos. Non contesta ou contesta mal 

1 pto. Aporta información/contidos mínimos 

1,5 ptos. Aporta información/contidos mínimos argumentando respostas 

2 ptos. Aporta información/contidos axeitados 

3 ptos. Aporta información/contidos axeitados argumentando respostas 

4 ptos. Resposta aportando información/contidos moi axeitados, empregando vocabulario e 
linguaxe propios da profesión 

 
2. Puntuarase o traballo con ata 2 puntos pola súa presentación correcta, con todos os puntos 

realizados, organizada, corrección na escritura, vocabulario técnico axeitado e debendo 
incluír fotos, debuxos, etc. relacionadas cos temas expostos, así como entregado en prazo. 

A nota final será a suma das 3 partes da proba 

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

Segundo a 

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 25  punto 5 di: 

“O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia 
reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada 
módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á 
avaliación final de módulos correspondente”.  

O presente curso 2019_2020 viuse afectado por unha emerxencia sanitaria regulada no 

mailto:elenaquian@edu.xunta.gal
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Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria 
ocasionada polo COVID-19 

Segundo 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. No seu punto 

6.11. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes: prestarase 
especial atención á avaliación do alumnado con materias pendentes. No caso do alumnado do 
que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con 
avaliación negativa, poderá ser convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non 
permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización 
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva. Deberanse detallar os 
criterios de avaliación e cualificación e establecer as datas e os procedementos para a avaliación 
das materias pendentes. 

 

PROPOSTA DE TRABALLO A REALIZAR E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

Dado que neste curso a proba de recuperación de dous alumnos coas 1ª e 2ª avaliacións 
suspensas corresponde coa totalidade de materia impartida ata o estado de alarma do 13 de 
marzo, e que a materia a avaliar ao alumnado con PD coincide na súa totalidade, proponse que 
o traballo de recuperación para os dous casos sexa o mesmo e cos mesmos criterios de 
avaliación, dado tamén que o alumnado con PD asistía a clase esporadicamente, e non chegou 
a perdeu a conexión total co curso. (A proposta será a incluída no punto 3.1). 

 

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

 

Como medidas de reforzo e repaso co grupo manterase durante todo o estado de alarma contacto 
telefónico e por mail en primeiro lugar para preocuparse e indagar acerca dos posibles problemas 
de conectividade do alumnado e posteriormente onde se realizarán titorías por videoconferencia, 
resolveranse dúbidas e enviaranse novos apuntes e traballos como reforzo e, de ser o caso, 
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre. 

 

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. 

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación 
inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se 
complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. 
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Non se detectou alumnado con NEAE.  

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2020 

 

 

Asdo.: Elena Quian Casal 

 


