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Ciclo formativo

Código da
familia

profesional

Familia
profesional

Código do
ciclo formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

506 HOSTELARIA E
TURISMO

CSHOT-XAT XESTIÓN DE ALOXAMENTOS
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MP/UF
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Sesións
anuais

 

MP0172 PROTOCOLO E RELACIÓNS PÚBLICAS 2º 5 105 105

Profesorado asignado ao
módulo

Rosalía Carril González-Barros

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os  mínimos para  acadar  a  avaliación  positiva  no  presente  módulo  Protocolo  e  Relacións
Públicas evidencian 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. 

O conxunto de mínimos esixibles son os criterios de avaliación expresados en cada unidade
didáctica como mínimos e, para acadar a avaliación positiva, o alumnado terá que obter, na súa
avaliación, polo menos, o 50% da valoración máxima outorgada a dito criterio.

Estes mínimos serán a referencia para configurar  as probas de recuperación das partes non
superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria de Xuño.

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 ata o 13 de
marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación:
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Criterios de avaliación

UD1 - Orixe e tipos de protocolo. Protocolo social. Normas básicas de comportamento. Protocolo na 
mesa
CA1.9 - Recoñeceuse o concepto de protocolo, orixe e evolución

CA1.10 - Identificouse as regras básicas do protocolo
CA2.1 - Caracterizouse a natureza e a tipoloxía dos actos que se organizan.

UD2 - Protocolo empresarial. Tipoloxía de actos empresariais
CA1.3 - Caracterizáronse os sistemas de ordenación das persoas invitadas en función do tipo de acto que 
se organice.

CA1.5 - Realizáronse os programas protocolarios en función do acontecemento que se desenvolva.

CA1.7 - Deseñáronse invitacións en relación coa tipoloxía dos actos.

CA2.2 - Deseñouse un manual protocolario e de comunicación.
CA2.3 - Identificouse o público a que se dirixen os actos.

CA2.4 - Identificáronse os elementos de organización e deseño de actos protocolarios empresariais 
(presidencia, persoas invitadas, día, hora, lugar, etc.).
CA2.5 - Verificouse a correcta aplicación do protocolo durante o desenvolvemento do acto.

CA2.6 - Enumerouse a documentación necesaria segundo o acto, para o seu correcto desenvolvemento.

CA2.7 - Elaborouse o programa e o cronograma do acto.

CA2.8 - Calculouse o orzamento do acto.

CA3.4 - Identificouse o concepto de imaxe corporativa e os seus compoñentes.
CA3.5 - Recoñecéronse os tipos de imaxe proxectada por empresas e institucións turísticas.

CA3.10 - Valorouse a importancia da imaxe, da identidade corporativa, da comunicación e das relacións 
públicas nas empresas e nas institucións turísticas.
UD3 - O protocolo oficial. Protocolo Real
CA1.1 - Definíronse os elementos que conforman o protocolo institucional.

CA1.2 - Determináronse os criterios para establecer a presidencia nos actos oficiais.

CA1.3 - Caracterizáronse os sistemas de ordenación das persoas invitadas en función do tipo de acto que 
se organice.

CA1.4 - Recoñeceuse a normativa de protocolo e de precedencias oficiais da Xunta de Galicia e do Estado.

CA1.6 - Caracterizouse o deseño e a planificación de actos protocolarios.

CA1.8 - Determinouse a ordenación de bandeiras dentro dos actos protocolarios.
UD4 - A comunicación. As relacións públicas en turismo
CA3.1 - Definíronse os fundamentos e os principios das relacións públicas.

CA3.2 - Identificáronse e caracterizáronse os elementos de identidade corporativa en empresas e 
institucións turísticas.

CA3.3 - Identificáronse as principais marcas de entidades públicas e privadas do sector turístico.

CA3.5 - Recoñecéronse os tipos de imaxe proxectada por empresas e institucións turísticas.

CA3.6 - Identificáronse os procesos e as canles de comunicación.

CA3.7 - Aplicáronse técnicas de expresión verbal e non verbal.
CA3.8 - Recoñecéronse e valoráronse os recursos das relacións públicas.



 
CA3.9 - Seleccionáronse medios de comunicación en función do produto.
CA3.10 - Valorouse a importancia da imaxe, da identidade corporativa, da comunicación e das relacións 
públicas nas empresas e nas institucións turísticas.

CA3.11 - Recoñeceuse e caracterizouse a imaxe do turismo galego e español.
CA4.5 - Utilizáronse as técnicas de comunicación coa clientela.

CA4.6 - Caracterizáronse os tipos de clientela.

CA6.7 - Valorouse a importancia da imaxe corporativa.

UD5 - Atención ao cliente
CA4.1 - Analizáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela.
CA4.2 - Caracterizáronse as técnicas de atención á clientela.

CA4.3 - Diferenciáronse as modalidades de atención á clientela.

CA4.4 - Aplicáronse as accións do contacto directo e non directo.

CA4.5 - Utilizáronse as técnicas de comunicación coa clientela.

CA4.7 - Demostráronse as actitudes e as aptitudes nos procesos de atención á clientela.
CA4.8 - Definíronse as técnicas de dinamización e interacción de grupos.

CA6.1 - Analizáronse as expectativas de cada tipo de clientela.

CA6.2 - Conseguiuse unha actitude de empatía.

CA6.3 - Valorouse a importancia dunha actitude de simpatía.
CA6.4 - Valorouse unha actitude de respecto cara á clientela e cara aos membros da empresa ou 
institución.

CA6.5 - Conseguiuse alcanzar unha actitude profesional.
CA6.6 - Seguiuse unha actitude de discreción.

UD6 - Queixas e suxerencias
CA5.1 - Definíronse e analizáronse os conceptos formais e non formais de queixas, reclamacións e 
suxestións.

CA5.2 - Recoñecéronse os principais motivos de queixas da clientela nas empresas de hostalaría e 
turismo.
CA5.3 - Identificáronse as canles de comunicación das queixas, das reclamacións e das suxestións, e a 
súa xerarquización dentro da organización.

CA5.4 - Valorouse a importancia das queixas, das reclamacións e das suxestións como elemento de 
mellora continua.

CA5.5 - Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións, para conseguir a 
satisfacción da clientela dentro do seu ámbito de competencia.

CA5.6 - Cumpriuse a normativa en materia de reclamacións da clientela en establecementos de empresas
turísticas.
CA5.7 - Deseñáronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de atención á clientela e de
xestión de queixas e reclamacións.

CA6.1 - Analizáronse as expectativas de cada tipo de clientela.
CA6.2 - Conseguiuse unha actitude de empatía.
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CA6.3 - Valorouse a importancia dunha actitude de simpatía.
CA6.5 - Conseguiuse alcanzar unha actitude profesional.

CA6.6 - Seguiuse unha actitude de discreción.

O último día lectivo de formación presencial  foi o 13 de marzo de 2020,  nesa data a materia  
impartida da segunda avaliación xa fora impartida na súa totalidade. 

Os mínimos anteriormente citados 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
alumnando 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.

As ferramentas de avaliación serán probas escritas en función da materia a avaliar poderán ser de 
diverso tipo. test, preguntas breves, casos prácticos, etc, e todos aqueles aspectos conceptuais  
recollidos nos  criterios de avaliación do  módulo.  No caso de ter  varias probas será a media  
aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. En todo caso a 
cualificación, de cada unha das probas, deberá ser igual ou superior a 5. Suporán un 80 % da 
cualificación final do módulo. As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou
en grupo servirán para avaliar procedementos; Traballos individuais e grupais nos que se valora a 
estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de  
recursos,  habilidades  e  destrezas,  e  todos  aqueles  aspectos  procedementais  recollidos  nos  
criterios de avaliación do módulo que suporán un 10 % da cualificación do módulo. Formarán parte
da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo Valorarase a puntualidade, 
á  asistencia  ás  clases,  unha  actitude  de  respecto  tanto  de  cara  ao  profesorado  coma  os  
compañeiros/as,  receptividade,  así  como  a  iniciativa,  o  interese  que  será  outro  10%  da  
cualificación.

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 do 
presente  curso  académico  2019-2020, fíxanse  as  actividades  de  recuperación  e  probas  
correspondentes para cada alumno/a.

3.1 Actividades de recuperación

As actividades de recuperación do alumnado que non superara positivamente os resultados de  
aprendizaxe  de  algunha  das  dúas  primeiras  avaliacións  do  curso  2019/2020  ou  que non  se  
presentara a algunha de ellas, poderá recuperar mediante tarefas probas escritas con cualificación
superior a 5 puntos.

CIFP COMPOSTELA
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586
http://www.cifpcompostela.edu.es
cifp.compostela@edu.xunta.es 

Fondo Social 
EuropeoCofinanciado por
el 
programa Erasmus +
de la Unión Europea



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 primeiro e segundo trimestre do presente
curso académico. Esta proba será de tipo test con múltiples opcións  correctas  e puntuación
negativa nas respostas incorrectas . Esta proba poderá ser realizarada “on line” através da aula
virtual  do CIFP Compostela ou de manera presencial  no centro educativo, se a situación de
emerxencia sanitaria non o impide. A proba estará relacionada cos Resultados de Aprendizaxe e
Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avalación positiva. Esta primeira
parte teórica suporá o 60% final da nota do módulo. ▪ 

Proba Específica 2 Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes
supostos prácticos relacionados cos Resultados de Aprendizaxe do modulo. A valoración de esta
proba será do 40% da nota final do módulo.

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 mantense durante o trimestre un FORO aberto a través da
Aula Virtual do CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento
das actividades xa descritas. 

Tamén se pona disposición do alumnado dúas veces por semana unha titoría virtual mediante
Cisco-Webex cos alumnos de este segundo curso de Xestión de Aloxamentos Turísticos. 

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 ás 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 o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Para este módulo realizarase, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos,
intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados
polo titor/a e datos de información de matrícula. Disporase para tal fin do foro de presentación
dos alumnos e alumnas a través da plataforma Platega.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2020

Asdo: Rosalía Carril González-Barros
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