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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo Dirección en Cociña 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalería e Turismo CSHOT04 Dirección de cociña Superior  Xeral-
Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0497 Procesos de Preelaboración e Conservación en Cociña   2019-2020 7 240 240 

Profesorado asignado ao módulo Jorge Carou Horta 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo (PPCC) 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 -  Prepara as zonas de produción e recoñece as características das instalacións, os 
equipamentos e os procesos de aprovisionamento interno. 

CA1.1 - Establecéronse as características das máquinas, a batería, as ferramentas e os utensilios relacionados 
coa produción culinaria. 

CA1.3 - Recoñecéronse as aplicacións das máquinas, a batería, os utensilios e as ferramentas.   

CA1.4 - Realizáronse as operacións de posta en marcha das máquinas.    

CA1.5 - Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento da maquinaria, a batería, os utensilios e as 
ferramentas. 

CA1.10 - Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral 
e de protección ambiental. 

RA2 -  Determina sistemas e métodos de envasamento e conservación de materias primas en 
cociña, en relación coas súas características e as súas necesidades de conservación. 

CA1.7 - Recoñecéronse e formalizáronse os documentos asociados ao abastecemento.   

CA1.8 - Seleccionáronse os produtos tendo en conta a prioridade no seu consumo.  

CA2.1 - Caracterizáronse os métodos de envasamento e conservación, así como os equipamentos, os recipientes 
e os envases asociados a cada método. 

CA2.2 - Caracterizouse a técnica de conservación por baleiro e recoñecéronse as súas aplicacións na cociña. 



 
 

 
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 

Jorge Carou Horta           

CA2.4 - Identificáronse e relacionáronse as necesidades de envasamento e conservación das materias primas en 
cociña cos métodos e os equipamentos. 

CA2.5 - Executáronse as técnicas de envasamento e conservación. 

CA2.6 - Determináronse as temperaturas e os lugares de conservación idóneos para os xéneros ata o momento 
do seu uso, consumo ou destino final. 

CA2.7 - Recoñeceuse a relación entre o método de envasamento, a temperatura de conservación do produto e a 
súa caducidade. 

CA2.9 - Realizáronse todas as operacións, tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral 
e de protección ambiental.  

RA3 -  Rexenera materias primas aplicando as técnicas en función das súas características. 

CA2.10 - Analizáronse as elaboracións e comprobouse a súa aptitude para o consumo. 

CA3.1 - Identificáronse as materias primas en cociña con posibles necesidades de rexeneración. 

CA3.2 - Caracterizáronse as técnicas de rexeneración de materias primas en cociña. 

CA3.3 - Identificáronse e seleccionáronse as técnicas e os equipamentos adecuados para a rexeneración. 

CA3.4 - Executáronse as técnicas de rexeneración. 

CA3.5 - Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación ou mantemento, tendo en conta a 
natureza das materias primas e o seu uso posterior. 

CA3.6 - Evitouse o consumo innecesario de recursos. 

CA3.7 - Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e 
de protección ambiental. 

CA3.8 - Clasificouse, codificouse e activouse o sistema establecido e a información técnica sobre o produto e sobre 
o proceso que se vaia seguir.  

CA3.9 - Establecéronse os parámetros de temperatura, presión, cantidades, etc., e as condicións requiridas para 
cada operación que se realice. 

CA4.1 - Identificáronse as necesidades de limpeza e preparacións previas das materias primas. 

CA4.3 - Realizáronse as tarefas de pesaxe, preparación e limpeza previas ao corte, utilizando correctamente os 
equipamentos, os utensilios e as ferramentas. 

CA4.4 - Caracterizáronse e executáronse os cortes básicos, e identificáronse as súas aplicacións ás materias 
primas. 

CA4.5 - Caracterizáronse e executáronse os cortes específicos e as pezas con denominación propia. 

CA4.9 - Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e 
de protección ambiental. 

RA4 -  Planifica os procesos de preelaboración de materias primas en cociña, para o que 
caracteriza as técnicas de limpeza, corte e/ou racionamento necesarias en función do seu uso 
posterior. 

CA4.7 - Caracterizáronse e calculáronse os métodos para a determinación de rendementos e escandallos 

 

UD.- 3, UD.- 4, UD.-5 e UD.- 6 

Non foron desenvolvidas en contidos teóricos ate o 13 de marzo de 2020, pero sí no taller, non ó 100%, polo que  
serán tidas en conta só ate onde foron impartidas 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 
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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: 

Realizaremos para os contidos conceptuais proba escrita(tipo test, susposto práctico, de resposta curta, etc), 
representará o 30%, e o restante 10% do seguinte xeito: Caderno de aula soportará un 5 % da cualificación, imaxe 
persoal, vestimenta 5%da nota. A proba a desenrolar no taller de cociña, baseárase sobre as diferentes prácticas 
diarias realizadas no mesmo, a cal terá un tempo determinado para a realización da mesma. Valorase a dinámica 
de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos 
procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 60% da cualificación do módulo. 

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 na 2ª avaliación, realizaranse 
con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela, e vía e-mail, ademais de conexións por videoconferencia periódicas 
con este grupo de alumnado e módulo e consistirán en: 

▪Proba Específica 1. Resolución dun traballo resumen dos contidos vistos ata a data do 13 de Marzo de 2020, 
onde se evidencian os contidos mínimos, esta proba realizarase en formato PDF, a través da aula virtual do CIFP 
Compostela e vía e-mail, resolvendo as dúbidas tamén a través de videoconferencia, e entregado a mesma como 
data límite o 20 de Maio ás 14:00 horas. 

A proba que elaborará o alumnado co módulo superado na 2ª avaliación, que non restará cualificación xa obtida, 
pero si, poderá mellorar a cualificación obtida na 3ª avaliación ordinaria, será a mesma que a proba específica 1, 
tarefa sobre os contidos vistos durante os 2 primeiros trimestres, ate o 13 de Marzo. 

 

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá: 

▪Proba Específica 1 

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá que resolver diferentes supostos 
relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e desenvolvidos durante o 1º e 2º 
trimestre do presente curso académico. Esta proba constará de preguntas de tipo test (con respostas alternativas, 
das cales só unha será correcta) . Será obrigatorio superar positivamente o 60% das preguntas formuladas, para 
acadar unha puntuación de 5 puntos. 

Esta proba poderá ser realizarada “on line” a través da aula virtual do CIFP Compostela, relacionada cos 
Resultados de Aprendizaxe e Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avalación positiva. 

Esta primeira parte teórica suporá o 40% final da nota do módulo. 

▪Proba Específica 2 

Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de un suposto relacionados cos Resultados de 
Aprendizaxe do modulo do que se trata. 

O candidato/a deberá realizar as seguintes probas ou supostos prácticos: 
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–Realización de varias preelaboracións, das que se realizaron durante o curso no taller. Terá que acadar un mínimo 
5 puntos sobre 10, para considerala superada. 
Esta segunda parte práctica suporá o 60% final da nota do módulo. 

Ambas as dúas probas terán que ser superadas cunha nota mínima de 5 puntos. 

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto nas probas prácticas Proba 
Específica 2, como na proba teórica Proba Específica 1, non existindo a posibilidade de facer media entre as 
probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso. Farán media aritmética se as dúas probas teñen unha 
cualificación obtida igual ou superior a 5 puntos. 

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 40% Proba Específica 1 e 60% Proba Especifica 2, na nota 
final, unha vez superadas as dúas. 

Recordar que o alumnado que perda o dereito a avaliación continua co cal, por razóns de faltas de asistencia 
reiteradas, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo 
profesional, terá dereito a realizar una proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final de módulos 
correspondente. Resolución do 30 de xullo de 2013. 

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, durante o trimestre levouse a cabo unha serie de titorias virtuais 
periódicas, para saber da situación do alumando e axudarlles a facer a tarefa a desenvolver, coa axuda 
da Aula Virtual do CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das 
actividades, tanto vía e-mail  como por videoconferencia. 

Pero tamén se mantén un FORO aberto co alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto. 

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. 

Non se detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo. 

Santiago de Compostela, a 8 de Maio de 2020 

 

 

Asdo.: Jorge Carou Horta 


