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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 Hostelería e 
Turismo 

CSHOT04 Dirección de cociña Ciclos 
formativos 
de grao 
superior 

Réxime 
de 
adultos 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0501 Xestión da calidade e da seguridade e hixiene 
alimentarias 

2019/2020 
 

3.0 80 80 

Profesorado asignado ao módulo M.ª Celia Rebollido Lorenzo 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución 
de todos os resultados  de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa 
nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade dado que se trata de ensinanzas 
presenciais o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades programadas, 
considerandose  perda de avaliación continua cando o número de faltas supere o 10% da 
duración do módulo, no que atinxe ás faltas inxustificadas, tal e como establece a Orde do 12 
de xullo de 2011 ( DOG nº136/2011 do 15 de xullo); a estas poderán sumárselle un 5% de 
faltas xustificadas, tal e como establece o RRI. 

 

Os mínimos para este módulo son os que se sinalan como tales en cada unidade didáctica, e 
que se recollen a seguir: 

- Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento relacionadas coas 
prácticas hixiénicas e de manipulación. 

- Identificáronse os perigos sanitarios, así como os principais riscos e as toxiinfeccións que se 
asocian aos malos hábitos. 

- Identificáronse os axentes causantes dos riscos e as súas medidas de prevención, en caso 
de que existan. 

- Describíronse os procedementos, as frecuencias e os equipamentos de limpeza e 
desinfección (LD). 

- Recoñecéronse os tratamentos de desratización, desinsectación e desinfección (DDD). 
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- Avaliáronse os perigos asociados á manipulación de produtos de limpeza, desinfección e 
tratamentos DDD. 

- Identificáronse as medidas de hixiene persoal asociadas á manipulación de alimentos, para 
evitar problemas na saúde da poboación consumidora. 

- Recoñeceuse a vestimenta de traballo completa e os seus requisitos de limpeza. 

- Identificáronse a boas prácticas na manipulación de alimentos: recepción e almacenamento. 

- Identificáronse a boas prácticas na manipulación de alimentos: elaboración e servicio. 

- Enumeráronse as doenzas de obrigada declaración, e identificáronse as alerxias e as 
intolerancias alimentarias. 

- Recoñecéronse os conceptos xerais do sistema de APPCC. 

- Definíronse conceptos clave para o control de potenciais perigos sanitarios: punto crítico de 
control, límite crítico, medidas de control e medidas correctivas. 

- Definíronse os parámetros asociados á avaliación dos puntos críticos de control. 

- Relacionouse a rastrexabilidade coa seguridade alimentaria. 

- Describíronse os procedementos para a recollida e a retirada dos residuos dunha unidade de 
manipulación de alimentos. 

- Recoñecéronse as principais normas voluntarias implantadas no sector alimentario: BRC, 
IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005, etc. 

- Identificáronse as enerxías e/ou os recursos cuxo uso sexa menos prexudicial para o 
ambiente, e aquelas convenientes desde o punto de vista económico. 

 - Recoñecéronse e clasificáronse os tipos de residuos xerados, así como os seus efectos 
ambientais. 

- Aplicáronse as técnicas de recollida, selección, clasificación e eliminación ou vertedura de 
residuos. 

- Identificáronse as non-conformidades e as accións correctoras relacionadas coa xestión dos 
residuos. 

- Recoñeceuse o concepto, a etimoloxía e os aspectos do termo calidade. 

- Identificáronse os manuais e outra documentación relacionada co sistema de xestión da 
calidade. 

- Describíronse as accións de formación necesarias para o persoal ao seu cargo para pór en 
práctica o sistema de calidade determinado. 

- Definíronse os métodos e as ferramentas de medición da calidade. 
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- Identificáronse e recoñecéronse as características dun plan de calidade, para posteriormente 
obter o certificado de calidade. 

 

- Recoñecéronse e caracterizáronse as tendencias ou correntes máis actuais na normalización 
e na certificación dos novos modelos da calidade. 

 

UD.- 7, UD.- 8 e UD.- 9 
 
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 e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

 

Criterios de cualificación: 

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do 
alumno que proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe. Este seguimento 
farase 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 de cualificación. 

 

- PROBAS ESCRITAS: Realizaremos probas escritas e/ou orais que, en función da materia a 
avaliar poderán ser de diverso tipo: test, preguntas breves, longas, casos 
prácticos...Presentarase unha ou varias probas escritas por cada trimestre na que o alumnado 
deberá demostrar o dominio dos contidos de cada unha das unidades didácticas. Para isto, 
debe alcanzar un nota mínima de 5 sobre 10 puntos. Esta nota significará o 70% da nota do 
trimestre. 

 TRABALLOS: As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo 
servirán para avaliar as dinámicas de traballo, a iniciativa e interese, a participación e o traballo 
en equipo dos alumnos/as, así como todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos 
criterios de avaliación do módulo. Ao mesmo tempo permitirán avaliar as habilidades 
expositivas (se é o caso) e a utilización de recursos, destrezas, e todos aqueles aspectos 
procedementais recollidos nos criterios de avaliación. Estes traballos representarán un 30 % 
da nota do trimestre. É preciso observar que é requisito imprescindible presentar os anteditos 
traballos na data sinalada a tal fin para ter dereito a aplicar a porcentaxe sinalada. 

 Logo entón, a nota de cada trimestre formarase do seguinte xeito: 

Proba ou probas escritas: 70% da nota 
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Traballos: 30% da nota 

 

E preciso aprobar as duas partes, probas e traballos, para proceder a la suma de ambas. 

No caso de non aprobar o trimestre os  alumnos/as deberán recuperar a materia pendente ao 
inicio do seguinte trimestre. 

Non superará o módulo o alumnado que non teña aprobados todos os trimestres. 

 

Redondearase polo redondeo matemátido estandar. 

O alumnado que non supere algún trimestre anterior ao 13 marzo tendrá que realizar a proba 
extraordinaria de xuño. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Revisada a presente programación e comprobados os RA e CA non existe ningún alumno que 
teña pendente de recuperar ningún RA. 

3.1 Actividades de recuperación 

Non existe ningún alumno que teña pendente de recuperar ningún RA. 

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 nunha 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 poderá ser 
de diverso tipo: test, preguntas breves, longas, casos prácticos...Esta proba realizarase de 
maneira presecial e si non fora posible debido a situación sanitaria, sería  “on line” a través da 
aula virtual do CIFP Compostela. 
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. 
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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 

Non existe ningún alumno que teña pendente de recuperar ningún RA. 

Ademáis de xeito excepcional, facilitarei tarefas de actividades de reforzó e repaso durante o 

tercer trimestre, estas actividades non presenciais de ampliación e mellora da competencia do 

alumnado poderán servir de criterio para outorgarlle valor positivo na cualificación do 

alumnado/a. Invitarei e animarei ó alumnado aou parte del, para que sigan coa formación que 

estaba prevista inicialmente nas programacions, primeiro porque é a nosa misión como 

formadores, e segundo e máis importante, para que o alumnado termine acadando una 

competencia profesional sólida que lles permita a inserción laboral nun curto prazo de tempo. 

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 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. 

 

Santiago de Compostela 15, de maio de 2020 
 
 
Asdo: M.ª Celia Rebollido Lorenzo 
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