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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 CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos Ciclo 
formativo de 
grao 
superior 

Réxime 
xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0176 Recepción e Reservas 2019/2020 5 160 160 

Profesorado asignado ao módulo Sara González Reiriz 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo -Recepción e Reservas- 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 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 
presente programación. 
 
Unidades didácticas desenvolvidas ao longo do curso académico ata o 13 de marzo de 2020: 

U.D. 1.- A organización dos aloxamentos turísticos. O departamento de recepción: os seus obxectivos, estructura e persoal. 

U.D.2.- Xestión de reservas e o seu proceso. 

U.D.3.-Subdepartamento de mostrador: Check-in, información e seguimento da estadía da clientela. Comunicacións internas. 

U.D. 4.-Análise de operacións de conserxaría. Servicio de información sobre o contorno. 

RA1 -  Supervisa o departamento de recepción e analiza a súa organización segundo o establecemento turístico, o persoal 
dispoñible, a tipoloxía da clientela, a ocupación e a rendibilidade. 
 
CA1.2 -  Explicáronse criterios de organización departamental en función da tipoloxía do establecemento, dos obxectivos empresariais, da 
segmentación da oferta e da funcionalidade. 
CA1.3 -  Determináronse as fontes de información interna e externa necesarias para o funcionamento do departamento. 
CA1.4 -  Xustificáronse os procesos propios do departamento e dos subdepartamentos de recepción, reservas e conserxaría que poidan 
resultar adecuados para conseguir a maior eficacia na prestación dos servizos.  
CA1.8 -  Empregáronse aplicacións informáticas propias da xestión de recepción, reservas e conserxaría.  
 
RA2 -  Optimiza a ocupación do establecemento, para o que caracteriza e aplica diversos sistemas e tipos de reservas. 
 

CA2.1 -  Identificouse a oferta dos establecementos de aloxamento turístico. 

CA2.2 -  Describíronse as funcións, as tarefas e os obxectivos propios do subdepartamento de reservas.  

CA2.3 -  Interpretáronse os contratos e as condicións negociadas con clientes e fontes de reservas. 
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CA2.4 -  Identificáronse os prezos e as tarifas, aspectos legais e garantías exixibles. 

CA2.5 -  Seguíronse os procedementos de reservas segundo o tipo de cliente ou a fonte de reservas.  

CA2.6 -  Operouse con sistemas de xestión das reservas, e deseñáronse prezos e tarifas segundo o tipo de cliente, a fonte da reserva e o 
nivel de ocupación  

CA2.7 -  Recolléronse, rexistráronse e arquiváronse as reservas recibidas mediante aplicacións informáticas ou outros medios alternativos. 

 
 
RA3 -  Formaliza as operacións previas e simultáneas á entrada da clientela, e analiza e aplica as tarefas asociadas. 
 
CA3.1 -  Obtivéronse listaxes de entradas previstas con antelación á chegada da clientela, sobre a base das reservas rexistradas.  

CA3.2 -  Establecéronse os protocolos para seguir en caso de overbooking ou sobreocupación, cumprindo a normativa e tendo en conta os 
criterios de rendibilidade económica.  

CA3.3 -  Describíronse relacións interdepartamentais previas á entrada da clientela cos departamentos de pisos, cociña, sala e todos 
aqueles cos que, segundo as características do establecemento turístico, cumpra a devandita relación.  

CA3.4 -  Xustificouse a asignación previa de unidades de aloxamento ás reservas recibidas, sobre a base das peticións da clientela, a 
dispoñibilidade de tipos de aloxamentos e criterios de funcionalidade. 

CA3.5 -  Identificáronse e formalizáronse todos os documentos relativos ao rexistro da clientela á súa entrada no establecemento, con 
reserva previa ou sen ela, manexando aplicacións informáticas ou medios alternativos. 

CA3.6 -  Definíronse os métodos de rexistro anticipado de clientes. 

CA3.7 -  Emitíronse as acreditacións e os elementos de acceso ás unidades de aloxamento, así como as ordes de atencións especiais, 
segundo o caso.  

CA3.8 -  Especificáronse os tipos de información que a clientela precisa á súa chegada ao establecemento.  

CA3.9 -  Elaborouse un arquivo ou unha base de datos coa información solicitada pola clientela referida a lecer, transportes, etc.

CA3.12 -  Cumpriuse a normativa relativa aos servizos, ás características, aos prezos e ás reservas dos establecementos de aloxamento 
turístico. 
 
RA4 -  Controla ou presta o servizo de recepción durante a estadía da clientela, e analiza e aplica as operacións derivadas desta 
fase. 
 
CA4.1 -  Identificáronse os procesos propios da recepción. 
CA4.2 -  Caracterizáronse os procesos propios de conserxaría: correspondencia, mensaxes, telecomunicacións, espertador, troco de moeda 
estranxeira, alugamento de caixas de seguridade, reserva de servizos noutros establecementos, alugamento de vehículos, venda de p  

CA4.3 -  Elaboráronse as listaxes de ocupación por unidade de aloxamento, cliente e ocupación total.  

CA4.4 -  Elaborouse e actualizouse a planificación de ocupación do establecemento turístico. 

CA4.5 -  Xestionouse o rack de habitacións manualmente ou por medios informáticos, segundo as características técnicas do 
establecemento.  

CA4.6 -  Establecéronse os protocolos de actuación en caso de cambio de estatus da estadía ou de demandas especiais, sempre baixo 
petición da clientela.  

CA4.7 -  Especificouse a información para lle transmitir á clientela, así como o modo de o facer, en caso de que o cambio de estatus da 
estadía requira unha valoración económica.  

CA4.8 -  Describíronse os procedementos necesarios á hora de cumprir as demandas da clientela (cambio de unidade de aloxamento, 
mantemento, extras, etc.).  

CA4.10 -  Informouse a clientela dos servizos que presta o establecemento. 

CA4.11 -  Operouse cos medios informáticos e de telecomunicación relativos ao departamento de recepción.  

CA4.12 -  Establecéronse os protocolos de actuación en caso de queixas ou reclamacións.  

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

A avaliación das actividades de recuperación conformarán a cualificación das partes non superadas do módulo. En caso de que dita cualifi-
cación non alcance a nota mínima dun 5 o alumno ou alumna deberá realizar unha proba con contidos teóricos e supostos prácticos. Para 
acadar unha avaliación positiva deberá obter en dita proba un mínimo de 5 puntos sobre 10. A proba será escrita e podería incluír algunha 
parte oral (teórico práctica). As datas previstas para a realización desta proba serán na última semana do mes de maio, preferentemente e 
sempre que sexa posible, a proba realizarase de xeito presencial. Se non se dan estas circunstancias, de forma telemática. 

A cualificación final do módulo será a media da 1ª e 2ª avaliación que poderá incrementarse ata un punto na medida en que o alumnado 
participe nas actividades programadas para o terceiro trimestre e amose a consecución dos resultados de aprendizaxe. 
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Actividades programadas para o terceiro trimestre: 

Non foron desenvolvidas ata o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no presente curso 
2019-2020: 

As U.D 5.- Proceso de saída do cliente (check out), facturación, pagamento (Caixa e crédito) e UD 6.- Control dos sistemas de seguridade 
nos establecementos turísticos. 

A UD 5.- Proceso de saída do cliente (check out), facturación, pagamento (Caixa e crédito) permite concluír co labor que se ha de realizar 
en recepción -explicado a principios de curso como o ciclo do cliente-, incorporando: 

 Proceso de check-out: a actividade clave sería facturación e cobro dos servizos prestados (aprendizaxe imprescindible). 
 A adaptación de contidos vai consistir en centrarnos exclusivamente na emisión e cobro de facturas e os seus cálculos ( a nivel 

práctico non imos cumprimentar o impreso de man corrente). 

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, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a da 3a 
avaliación.  

3.1 Actividades de recuperación 
Neste terceiro trimestre realízase un desenvolvemento da actividade lectiva e de avaliación non presencial con finalidade 
fundamental recuperadora e de reforzo. 
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 
alumnado por correo electrónico deseñando tarefas que incidan nesas aprendizaxes. 

 
As actividades clave relativas a unidades didácticas impartidas de xeito non presencial, non desenvolvidas antes do 13 de marzo 
de 2020,  poderán mellorar a cualificación final do módulo. 

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. 
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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 

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 través da plataforma webex estableceránse reunións co 
obxecto de manter o contacto, informar e resolver aspectos da materia a recuperar, fundamentalmente, e das actividades progra-
madas para o terceiro trimestre que precisen dunha intervención directa da profesora. 

 

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 titora. Non se detectou alumnado con necesidades especiais. 

 


