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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 CMHOT01 Cociña e gastronomía Ciclos 
formativos 
de grao 
medio 

Réxime 
de 
adultos 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP0047 Técnicas culinarias 2019/2020 10 320 320 

Profesorado asignado ao módulo DAVID RODRIGUEZ CEBEY 

 
2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

 

 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo –Técnicas culinarias- 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 - Executa técnicas de cocción básicas, e identifica as súas características e as súas aplicacións máis usuais, 
consonte o tipo de materia prima que se empregue. 

CA1.2 Describíronse e clasificáronse as técnicas de cocción.  

CA1.3 Identificáronse as técnicas de cocción en relación coas súas posibilidades de aplicación a diversos xéneros. 
 

CA1.8 Executáronse as técnicas de cocción seguindo os procedementos establecidos 
 
CA1.9 Distinguíronse alternativas e propuxéronse medidas correctoras en función dos resultados obtidos. 
 
CA1.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

 

 
RA2 - Confecciona elaboracións básicas de múltiples aplicacións, e recoñece os procedementos aplicados e a súa 
utilización posterior. 

CA2.1 Describíronse e clasificáronse as elaboracións básicas de múltiples aplicacións.  

CA2.3 Realizáronse os procedementos de obtención de elaboracións básicas de múltiples aplicacións seguindo as secuencias e 
os procedementos establecidos. 
 

CA2.6 Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en conta as necesidades das elaboracións e a 
súa aplicación posterior nunha oferta gastronómica concreta. 
 

CA2.8 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental.
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RA3 - Prepara elaboracións culinarias elementais e identifica os procedementos aplicados a cada materia prima, 
atendendo ás técnicas de traballo axeitadas. 

 
CA3.1 Interpretouse correctamente a información necesaria canto ao produto e ás necesidades de tratamento. 
 

CA3.3 Planificáronse en tempo e forma adecuados as tarefas de organización e secuenciación das fases necesarias no 
desenvolvemento das elaboracións. 
 

CA3.5 Executáronse as tarefas de obtención de elaboracións culinarias elementais seguindo os procedementos establecidos e en 
función da súa finalidade. 
 

CA3.8 Xustificouse o uso da técnica en función do tipo de alimento para procesar. 

 

CA3.9 Determináronse alternativas e medidas de corrección en función dos resultados obtidos. 
 

CA3.10 Organizáronse a limpeza e recollida do lugar de traballo de acordo coa normativa hixiénico-sanitaria. 

 

UD.- 7 e UD.- 8 
 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas 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, tendo en conta os 
seguintes criterios: 

 
1) Exames , probas e traballos (30%) a.-Puntuación máxima: 3 puntos. b.- O total da puntuación será asignada; Cun 20% na 

parte de exames e probas. Cun 10% na parte de traballos.  
 

2) Prácticas de taller,  (70%) a.-Puntuación máxima: 7 puntos. b.- O total da puntuación será asignada; Cun 10% na parte de 
Seguridade e hixiene,  uniformidade profesional e comportamento. Cun 10% na parte de Caderno de clase, apuntes, fichas 
técnicas. Cun 20% na parte de Actividades diarias no taller. Cun 30% na parte de Proba Práctica de Procedementos.  

 
3) 3) Cálculo da nota final da avaliación: a. Para a superación positiva do módulo o alumno deberá acadar unha cualificación 

mínima do 50% en cada un dos apartados (Exames, probas e traballos e Prácticas de taller) anteriormente explicados.     
b.- A nota final da avaliación será a suma dos apartados anteriores, tendo en conta á hora do redondeo a influencia 
positiva da parte de Seguridade e hixiene,  uniformidade profesional e comportamento, así como as anotacións feitas no 
caderno do profesor. c. Non se farán recuperacións, por tanto unha avaliación suspensa recuperarase ao aprobala 
seguinte avaliación.  
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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 utilizando a 
plataforma dropbox, o correo corporativo da xunta e o libro de texto da editorial altamar, tal e como se ven realizando ao longo 
do presente curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo.  Consistirán en: 

 

 Proba Específica 1. Elaboración dun suposto práctico de o servizo na cociña e os procesos de cocción dos alimentos, 
no que desenvolverá un traballo respectando as pautas establecidas no guión entregado ao alumnado . Este suposto 
práctico será feito de xeito individual e entregado  na data que se facilitará ao alumnado. 

 

 Proba Específica 2. Elaboración dun suposto práctico de as técnicas de cocción dos alimentos, no que desenvolverá 
un traballo respectando as pautas establecidas no guión entregado ao alumnado . Este suposto práctico será feito de xeito 
individual e entregado  na data que se facilitará ao alumnado.. 

 

 Proba Específica 3. Elaboración dun suposto práctico de elaboracións básicas de múltiples aplicacións, no que 
desenvolverá un traballo respectando as pautas establecidas no guión entregado ao alumnado . Este suposto práctico será 
feito de xeito individual e entregado  na data que se facilitará ao alumnado. 

 

 O peso porcentual das tres probas específicas é do 30% aproba 1, o 40% a proba 2 e o 30% a proba 3, na nota final, unha 
vez superadas as tres. 

 
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 haberá 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 dun traballo desenrolando o guión aportado ao alumnado polo profesor, 
levarase a cabo a través da plataforma dropbox e/ou o correo corporativo edu.xunta.es do profesor. O alumnado deberá 
acadar unha puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 na rúbrica de corrección. 

 

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 diferentes supostos relacionados cos Resultados de 
Aprendizaxe do modulo do que se trata. 

 

O candidato/a deberá realizar as seguintes probas ou supostos prácticos: 

– Descrición e/ou realización dun prato concreto con gornición e salsa. 

– Descrición e/ou realización dun prato no que interveñan distintas técnicas de cocción cun mesmo produto 

– Obtención de elaboracións básicas de múltiples aplicacións seguindo as secuencias e os procedementos establecidos. 

– Determinar e xustificar medidas de corrección en función dos resultados.
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Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10, para considerala superada. 

Esta segunda parte 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. Unicamente farán media aritmética se as dúas probas teñen una 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 inasistencia reiterada, 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 mantense durante o trimestre unha carpeta aberta na plataforma dropbox con toda a 
documentación aportada durante o curso con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades durante 
o 1º e o 2º trimestre na que tamén se incluirá o temario da parte non impartida. Apoiarase no libro de texto e na plataforma da 
editorial altamar. Realizarase unha videoconferencia a través da plataforma webex unha vez a semana, ou cando sexa 
necesario para axuda e aclaración de dúbidas.  

 

Respecto da Proba Específica nº2, suposto práctico, que se fará “on line” tamén a través da plataforma webex en caso de non 
poder ser realizada presencial mente, os contidos que entran na mesma, xa foron expostos e explicados en clase ao longo do 
1º e o 2º trimestre ate o 13 de marzo do presente curso académico, estarán tamén “colgados” na carpeta dropbox do módulo. 

 

Pero tamén se mantén un fío aberto co alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto no correo corporativo 
edu.xunta.es do profesor do módulo. 

 
 

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. 

 

Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se acordou que as probas 
conceptuais se fixeran preferentemente de resposta sinxela e curta, para facilitarlle ao alumnado a identificación e resolución 
do cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficiente. Tamén se tivo en conta o tempo de exección do cuestionario, 
asinándolle o suficiente sen límite.  

 

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2020 

 
 

Asdo.: David Rodriguez Cebey 
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