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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 ZSHOT01 Xestión de Aloxamentos Turísticos Superior Adultos-
Distancia 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0177 Recursos humanos no aloxamento 2019/2020 4 87 87 

Profesorado asignado ao módulo María Luisa Alonso Fernández 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo -Recursos humanos 
no aloxamento- evidenciarán a consecución de todos os resultados de 
aprendizaxe.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,empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente 
programación. 

RA1 -  Planifica os recursos humanos, para o que analiza e aplica os sistemas de 
organización do persoal dependente. 

CA2.2 - Analizáronse os principais métodos para a definición de postos de traballo 
correspondentes a persoal con semicualificación e con cualificación. 

CA2.10 - Valoráronse os principios deontolóxicos característicos no marco do 
departamento ou da área 
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RA2 -  Colabora na proposta de selección de persoal da área e caracteriza os perfís 
profesionais. 

CA1.6 - Definíronse as quendas necesarias para o correcto funcionamento do 
establecemento. 

CA1.7 - Estableceuse o cuadrante de horarios do persoal dependente. 

CA1.8 - Planificouse o calendario de vacacións segundo os obxectivos, os criterios 
empresariais e as demandas do persoal. 

CA2.1 - Identificáronse as etapas da planificación e previsión das necesidades de 
persoal. 

CA2.8 - Definíronse os límites de responsabilidade, as funcións e as tarefas de cada 
posto de traballo. 

CA2.3 - Identificouse o proceso de selección de persoal e as súas fases. 

CA2.5 - Recoñecéronse as técnicas de selección de persoal. 

RA3 -  Integra o persoal dependente na estrutura organizativa do establecemento 
turístico, para o que recoñece e aplica as ferramentas de xestión de persoal. 

CA3.1 - Xustificouse a finalidade da función de integración como complementaria da 
función de organización. 

CA3.3 - Elaboráronse manuais de acollemento do persoal de nova incorporación 

CA3.5 - Identificáronse os métodos de formación. 

CA3.6 - Identificáronse as operacións e os procesos máis significativos que cada nova 
persoa empregada deba desenvolver. 

RA4 -  Dirixe o persoal dependente, para o que recoñece e aplica técnicas de dirección 
de persoal. 

CA3.8 - Identificáronse técnicas de motivación. 

CA4.1 - Recoñeceuse o papel dos recursos humanos como factor clave para o éxito 
da empresa. 

CA4.2 - Xustificouse a figura da persoa directiva e líder da organización. 

CA4.4 - Explicouse a secuencia lóxica dos procesos de toma de decisións e as súas 
implicacións. 

CA4.5 - Describíronse as técnicas de dirección e de dinamización de equipos e de 
reunións de traballo aplicables ao departamento ou á área. 

CA4.6 - Definíronse os procesos de motivación do persoal dependente. 

CA4.7 - Identificáronse procesos e situacións habituais de negociación, no marco do 
departamento ou da área nos establecementos de aloxamento turístico. 

CA4.8 - Identificáronse os sistemas de incentivos. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACION 

Nesta modalidade a distancia a avaliación continua do alumnado requerirá a 
realización e a entrega no prazo establecido das tarefas, a participación activa nas 
diferentes ferramentas de comunicación da plataforma de formación, así como, a 
superación das probas desenvolvidas mediante recursos telemáticos utilizados de 
xeito habitual no desenvolvemento desta modalidade a distancia. 

Para a cualificación final do módulo teránse en consideración os datos obtidos polo 
profesorado titor das actividades desenvolvidas polo alumnado ao longo de seu 
proceso de aprendizaxe. 

 

Instrumentos de avaliación Porcentaxe Calificación 

Proba telemática 85% 8,5 

Tarefas en liña 10% 1 

Participación no foro das unidades 5% 0,5 

  10 

A proba telemática consistirá en preguntas de resposta breve, de selección múltiple, 
apareamiento, completamiento, verdadero-falso e supostos prácticos, que os alumnos 
e alumnas deberán responder dacordo a terminoloxía e vocabulario técnico das 
unidades didácticas obxecto de avaliación. A puntuación das preguntas será indicada 
en cada proba telemática, así como, as instrucións que orientarán ao alumnado do 
procedemento para contestar e cualificar a proba. 

Asemade se terá en conta o desenvolvemento das actividades do terceiro trimestre 
que lles permitiron aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe 
continua e suscitar o seu interese por aprender, tendo un valor positivo para a súa 
cualificación. 

A cualificación terá unha cuantificación numérica, entre 1 e 10, sen decimais 

Para a superación das probas de avaliación parcial e final os alumnos e alumnas 
deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. 

A cualificación final, resultará de calcular a media aritmética das cualificacións 
específicas de cada unha das avaliacións parciais. No caso dos alumnos e alumnas 
que non superen algunha das probas parciais e a media resulte superior a catro 
puntos; a puntuación máxima que poderá asignarse na terceira avaliación parcial será 
de catro puntos. 

A cualificación definitiva do módulo fárase efectiva na avaliación final do módulo. No 
obstante, no módulo superado a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira 
avaliación parcial, segundo o artigo 34 da Orde do 12 de xullo de 2011. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Ao finalizar o desenvolvemento do módulo, realizarase unha proba telemática final de 
carácter global (Artigo 16.3 Orde do 5 de novembro de 2010).  

Esta proba terán que realizala: 

- Os alumnos e alumnas que non se presentaron a algunha das probas de avaliación  
parcial, deberán presentarse ás partes non realizadas. 

- Os alumnos e alumnas que non superen algunha das probas de avaliación parcial, 
deberán presentarse ás partes non superadas. 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, fíxanse as actividades 
de recuperación, a través de tarefas e probas telemáticas. 

A proba final para o alumnado consistirá nunha proba teórica-práctica, na que para 
poder superar o módulo debe obter unha puntuación igual ou superior a 5 

Os criterios de cualificación para a proba presencial final, serán os seguintes: 

-          Proba escrita presencial final 85%. No caso de ter tarefas en liña realizadas 
nas datas que lle corresponderon e participado nos foros nas datas que lle 
corresponderon, teranse en conta  á hora da cualificación final, na mesma porcentaxe 
que para as probas parciais. 

-          A cualificación final da avaliación, no caso de ter algunha avaliación parcial 
superada, ter tarefas en liña realizadas nas datas que lle corresponderon e participado 
nos foros nas datas que lle corresponderon, será a obtida integrando a cualificación 
final nas anteriores. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva , 
realizaranse a través de tarefas e resolución de dúbidas das unidades, na plataforma 
de formación, así como a realización dunha proba telemática. 

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

Como se trata dun ciclo de educación a distancia non hai alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua 
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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 

Como medidas de reforzo e repaso mantéñense na plataforma de formación a 
distancia, durante o trimestre, os contidos, tarefas e foros das unidades desenvolvidas 
nos trimestres anteriores para a resolución de dúbidas das tarefas e dos contidos que 
o alumnado tivera pendiente. 

 

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 activouse na plataforma de formación a distancia o foro de 
presentación, a modo de, cuestionario de avaliación inicial sobre coñecementos 
previos, intereses e motivacións do alumnado, que se complementou cos datos 
proporcionados pola orientadora do centro. 

Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste 
módulo, polo que se tivo en conta o tempo de execución das probas telemáticas, 
asinándolle o suficiente, para a súa realización. 
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