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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 turismos CSHOT04 Dirección de Cociña Ciclo 

formativo de 
grao 
superior 

Réxime 

xeral-
ordinario 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 
  

MP0506 Formación e orientación Laboral 2019/2020 3 107 107 

Profesorado asignado ao módulo M. Ofelia López. López 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo “Formación e orientación laboral” evidenciarán a consecución 
de todos os resultados 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 alumnado 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: 
 
UNIDADE FORMATIVA: MP0506_22 

 
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións 
de traballo. 

 
CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.  
CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 
CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para 
determinados colectivos. 

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as 
condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico superior en dirección de cociña.  
CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.  

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.  
CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. 
 CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. 

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.  
 
RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as 

clases de prestacións. 
CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a 
ela e á empresa. 

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e 
realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos. 
CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo 

da duración e da contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico. 
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RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao 

longo da vida. 
 
CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea. 

CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións 
de traballo. 
 

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en dirección 
de cociña. 
CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior 
en dirección de cociña. 

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego. 
 

 Non se desenvolveron ata o 13 de marzo de 2020 os seguintes Resultados de Aprendizaxe: 
 
 UNIDADE FORMATIVA MP0506_22: 

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da 
organización. 
 

 UNIDADE FORMATIVA MP0506_12: 
RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde 
laboral. 

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores 
de risco máis habituais do sector de hostalaría e, en concreto, do subsector de restauración. 
RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes 

implicados. 
RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en dirección de 
cociña. 

Estes Resultados de Aprendizaxe correspóndense coas unidades 6,7,8, 9 da programación didáctica. 
 
A avaliación e cualificación do alumnado realízase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 

trimestres do curso (ata o 13/03/2020), sendo esta a referencia mínima, e podendo mellorala co desenvolvido no 
terceiro trimestre. 
                                                                            

Este mínimos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación será a referencia para configurar as probas de recuperación das 
partes non superadas, asi 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 alumnado 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, tendo 
en conta os seguintes criterios: 

 

1. Unha ou varias probas (exames). Consistiron en preguntas teóricas e exercicios ou supostos prácticos. A proba escrita de 
cada parte da materia consistiu nun cuestionario con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou con 
preguntas test con elección da alternativa correcta, e/ou preguntas curtas e, de ser o caso, casos prácticos similares aos 
realizados na clase. 

 Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables : 

Nas probas presenciais, salvo autorización expresa para realizar algunha tarefa en concreto,  está prohibido a utilización de  
teléfonos móbiles, ou calquera outro dispositivo que poida almacenar información ou que poida ter conexión a internet. 
No caso de que se detecte algún alumno/a copiando, solicitaráselle que entregue a proba e comunicaráselle que como 
consecuencia do feito lle queda esa proba suspensa. A puntuación de cada pregunta figura na folla de exame, de non 

aparecer, significaría que todas as preguntas teñen o mesmo valor. 

A puntuación obtida nesta proba correspóndelle o 80 % da nota (máx.: 8 puntos / sobre o total de 10).  
2. No traballo en clase e traballos a realizar tanto individualmente como en grupo. Tarefas consistentes en casos prácticos de 
desenvolvemento e aplicación da materia impartida. Que se desagregaron, dependendo a unidade didáctica, da seguinte 

maneira: 
 *Realización de actividades/tarefas con resolución escrita. 

 *Realización de actividades/tarefas con resolución verbal. 
*Realización de buscas de información na rede. 

*Participación en simulacros de actuación respecto de determinadas situación, propostas pola profesora.  

*Participación de actividades programadas como complemento as unidades didácticas impartidas.   
Os traballos plantexados en clase e outros que foron recollidos pola profesora constituirán o 20% restante da nota. Na 
corrección dos traballos mediante TO  valorouse entre outros, a puntualidade na súa entrega e a presentación e o orde dos 
contidos de ditos traballos. 

3. Nas actitudes mostradas en clase xunto coa asistencia regular do alumno, que serviran para axustar a nota.  
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A cualificación de cada unha das avaliacións obterase cos parámetros anteriormente indicados obtendo unha cualificación 
numérica de 0 a 10. Nos boletíns de cualificacións redondearase a nota a número enteiro máis próximo por exceso ou defecto, 

excepto que esta sexa inferior a 5. En este caso non se redondeará xa que para poder superar cada avaliación é necesario 
ter como mínimo un 5 na materia avaliada. As cualificacións inferiores a 1 cualificaranse en todo caso con un 1.  
A cualificación final do módulo de FOL será a media das unidades avaliadas, tanto dos exames como dos traballos. Aplícanse 
as mesmas normas de redondeo que no parágrafo anterior. Para superar o módulo de FOL é necesario ter superadas todas 
as avaliacións (1ª e 2ª),  polo que de non ter superada algunha avaliación a nota final sempre será inferior a 5.  Neste curso 

19/20 debido á situación excepcional e despois das instrucións recibidas das Administracións Educativas, a nota 

final será a media acadada da 1ª e 2ª avaliación, coa posible mellora da nota, debida ao  desenvolvido polo alumnado  
no 3º trimestre. 

 
O alumno que non acade unha cualificación mínima de 5 deberá presentarse a un exame final de toda a materia ou da materia  
que non teña superada, que será realizado previamente á avaliación final do mes de xuño. Este exame consistirá nunha 

proba teórico - práctica sobre tódolos contidos impartidos desta programación non superados, que se deberá aprobar cunha 
nota mínima de 5 para poder superar o módulo de FOL.  No caso que nos ocupa a materia será a impartida ata o 
13/03/2020 

 

MELLORA DA CUALIFICACION PREVIA Ó EXAME FINAL O alumnado con materia pendente, terá a posibilidade de 
recuperación da proba escrita (exame) mediante a superación dunha proba escrita teórico - práctica, a celebrar antes da 
avaliación final de xuño (1º curso), e na que deberán obter como mínimo 5 puntos sobre un total de 10, nas partes que teñan 

pendentes. Ademáis poderáselle encargar actividades e exercicios (un boletín de actividades) a realizar e que deberán 
entregar ao docente para a súa corrección e valoración. Terán o apoio do profesorado, e periodos específicos para dúbidas. 
A valoración desta proba ou destes traballos farase cos mesmos criterios que os indicados anteriormente e a nota acadada 

servirá para calcular a cualificación final. 

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 no terceiro 

trimestre. 

3.1 Actividades de recuperación 

Seguindo os criterios de cualificación exposta na programación didáctica do curso, e adaptado ás posibles formas de 
comunicación co alumnado. As  actividades de recuperación para o alumnado con avaliacións pendentes ou con RA e CA 
pendentes da 1ª ou 2ª avaliación, unha vez se comprobou que non teñen problemas de conexión dixital, realizaranse  vía 

online pola aula virtual, sen desestimar a posibilidade da modalidade presencial se fose posible.  

O alumnado terá contacto permanente coa profesora de forma dixital (correo electrónico, aula virtual e videoconferencias), 
estes contactos implican seguimento de actividades, solventar dúbidas, probas, que conleven a unha posible avaliación 

positiva das partes suspensas. 

As probas de recuperación realizaránse vía dixital, en tanto no sexa posible a vía presencial. 

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 terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á aval iación final de 

módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na dita 
proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. Esta proba final extraordinaria consis tirá nunha 
proba teórico-práctica da materia impartida ata o 13/03/2020, a que o alumno ou alumna terá que aprobar cunha nota mínima de 

5. 

O alumnado con PD, como o resto do alumnado, ten a posibilidade do contacto dixital coa profesora.  

A vía para realizar a proba deixase aberta, pode ser online o presencial, dependendo das instrucións das Administracións 
Educativas, en todo caso a data e hora será pública coa antelación debida. 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Feitos o diagnóstico da conexión dixital do alumnado, e non manifestado  graves problemas de conexión; inda que hai casos, 
con peor cobertura, falta de datos, pero que  todos consideran que poden arranxar; as medidas de reforzo e/ou ampliación e/ou 
adicionais  contémplanse todas de forma dixital: aula virtual, correo electrónico e vídeoconferencias semanais, ata que haxa 

instrucións de poder volver ás actividades presenciais. 

Partindo as instrucións recibidas, a avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas 
presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo. 

Por un lado está o alumnado con partes suspensa, que seguirá as actividades de recuperación, tamén as poderá seguir o 
alumnado que inda con avaliación positiva teña carencias nos mínimos. 

Por outro lado está o alumnado co módulo aprobado ata o 13/03/2020, con este alumnado acordouse seguir con ampliación 
contidos e contidos adicionais, sempre dentro dos mínimos imprescindibles e sempre contemplando que calquera destas 
actividades só se poden valorar positivamente como suma á nota que o alumnado acadou na 2ª avaliación.  

Acordase incluír a  UNIDADE FORMATIVA MP0506_12 “Prevención de riscos laborais” cos mínimos imprescindibles; como 
ampliación, xa que a prevención está presente no modulo ao longo de todo o curso;  como contido adicional, xa que é 
imprescindible para acadar a “Competencia xeral”do ciclo e as “Cualificacións profesionais completas”,  tal como se recolle nos 
artigos 4 e 6 do Currículo do Ciclo, DOG 19 de maio do 2011. 

Tamén se inclúe, de forma moi resumida   da UNIDADE FORMATIVA MP0506_22: RA1 - “Participa responsablemente en 
equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización”, esta materia trabállase en gran 
parte dos módulos do ciclo ao longo de todo o curso académico. Acórdase  incluíla de forma breve,cos mínimos exixible,  xa que 

é unha “Competencia profesional, persoal e social” que o alumnado debe adquirir ao longo do ciclo formativo, segundo se recolle 
no Currículo. 

Para contemplar a valoración positiva e sumatoria á nota xa acadada como media do módulo, realízanse seis actividades de 
entrega voluntaria  online que complementan toda a formación recibida no terceiro trimestre. A valoración total destas actividades 
será como máximo de 1 punto. 

O alumnado con partes suspensas tamén pode unirse ás actividades de prevención de riscos, para mellorar a súas competencias, 
e mellorar a nota media final (no caso de que nas recuperacións acadase avaliación positiva). 

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 primeria quincena, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, 

intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor e datos de información 
de matrícula. 

 

Tendo en conta a avaliación inicial e a información proporcinada polo titor  e a orientadora do centro nas reunións de ciclo,   non  
se detectaron necesidades especiais de atención á diversidade. 

 

 
 

Santiago de Compostela, a 11 de maio de 2020 

  
 
 

 
 

Asdo: M. Ofelia López López 
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