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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Xestión de aloxamentos turísticos Ciclos
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grao superior

CSHOT01Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
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Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0174 Dirección de aloxamentos turísticos 82019/2020 240240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA LÓPEZ SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para o módulo Dirección de Aloxamentos Turísticos, pertencente ao C.S.Xestión de Aloxamentos Turísticos tomando

como referencia o Decreto 55/2010 polo que se establece o título de Técnico superior en xestión de aloxamentos turísticos e introducindo as

adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais no perfil profesional do título, competencia xeral e competencias profesionais, persoais e sociais e

que se concretan no Decreto do currículo como segue:

Perfil profesional do título: determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola

relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

Competencia xeral: consiste en organizar e controlar establecementos de aloxamento turístico, aplicando as políticas empresariais establecidas,

controlando obxectivos dos departamentos, accións comerciais e os resultados económicos do establecemento, prestando o servizo na área de

aloxamento e asegurando a satisfacción da clientela.

Competencias profesionais, persoais e sociais son as que se relacionan deseguido:

a) Coordinar os servizos propios dos establecementos de aloxamento turístico, e dispor as estruturas organizativas óptimas para a xestión e o

control dos seus departamentos.

b) Detectar oportunidades de negocio e novos mercados, e aplicar métodos innovadores, analizando as alternativas de investimento e

financiamento ligadas a eles.

c) Analizar o mercado e comercializar o produto base propio do aloxamento, así como os servizos e os produtos complementarios, xestionando as

reservas con criterios de eficiencia empresarial.

d) Controlar e supervisar o departamento de pisos, establecendo os recursos humanos e materiais, así como prestar o servizo, de ser o caso.

e) Controlar e supervisar o departamento de recepción, e, de ser o caso, prestar o servizo, asegurando a atención á clientela cos niveis de calidade

establecidos.

f) Organizar e facer promoción de eventos no propio establecemento, en coordinación cos departamentos implicados, xestionando os recursos

humanos e os materiais necesarios.

g) Supervisar a correcta atención á clientela, o servizo posvenda e a xestión de queixas e reclamacións, para lograr a súa satisfacción.

h) Propor a implantación de sistemas de xestión innovadores, adecuando e empregando as tecnoloxías da información e da comunicación.

i) Supervisar o cumprimento das normas relativas a seguridade laboral, ambiental e de hixiene nos establecementos de aloxamento turístico.

j) Motivar o persoal a cargo, delegar funcións e tarefas, e promover a participación e o respecto, as actitudes de tolerancia e os principios de

igualdade de oportunidades.

k) Manter o espírito empresarial para a xeración do propio emprego.

l) Cumprir os obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

m) Adaptarse a novas situacións laborais e a diferentes postos de traballo orixinados por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

n) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

o) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación.

p) Xestionar a propia carreira profesional analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

q) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable.

Asociado á unidade de competencia:

UC0265_3: Xestionar departamentos da área de aloxamento.

UC1042_2: Xestionar e comercializar servizos propios do aloxamento rural.
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Isto nos permitirá traballar de cara a conseguir o rol do posto de traballo propio de este ciclo formativo que se traducirá en actividades específicas

con resultados concretos, na adaptación en función das variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos produtivos, actuar

correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en

coordinación con outros departamentos.

Este módulo dá resposta á planificación, á organización e ao control dos establecementos de aloxamento turístico.

As funcións de planificación, organización e control do establecemento abranguen aspectos como:

-Planificación a curto, a medio e a longo prazo.

-Organización xeral e departamental do establecemento.

-Análise das estruturas financeiras e económicas da empresa.

-Análise da necesidade de realizar investimentos.

-Estudo das fontes de financiamento.

-Cálculo e asignación de custos.

-Previsión de ingresos.

-Deseño e cálculo de orzamentos.

-Enxeñaría de menús e de oferta de bar e restaurante.

-Sistemas de calidade.

-Sistemas de xestión ambiental.

A formación do módulo relaciónase cos obxectivos xerais a), b), d), g), h), j), l), m), n) e p), e permite alcanzar as competencias a), b), d), e) g), h),

i), j), l) e n).
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
17400

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6

1 Clases de aloxamento e
características

Diferenciar os tipos de aloxamento e recoñecer as súas
características.

12 5 X

2 Normativa vixente en materia de
aloxamentos

Diferenciar tipos de aloxamento segundo a normativa galega. 14 6 X

3 Planificación e control na
empresa turística

Os procesos de planificación da área de aloxamento. 14 6 X X

4 A función de organización:
concepto e principios

Determinar unha organización eficaz. 12 5 X

5 Estrutura funcional e profesional
en aloxamentos turísticos

Tratar as estruturas e relacións departamentais así coma os
organigramas nos establecementos de aloxamento turístico.

12 5 X

6 Patrimonio empresarial Identificar os distintos elementos patrimoniais e clasificar en
masas patrimoniais.

10 4 X

7 Ciclo contable e estados
financeiros

Coñecer o ciclo contable da empresa e realizar estados
financeiros (balance e conta de resultados).

12 5 X X

8 Análise económica - financeira
da empresa

Analizar a rendibilidade e o endebedamento do
establecemento de aloxamento turístico.

12 5 X

9 Investimento Coñecer qué é o investimento e analizar os métodos de
valoración e selección de investimentos.

14 6 X

10 Financiamento Coñecer as fontes de financiamento e aprender a calcular o
nivel de endebedamento óptimo da empresa.

14 6 X

11 Orzamentos nos aloxamentos
turísticos

Traballar cos orzamentos necesarios para a planificación e
organización dos establecementos de aloxamento.

20 8 X

12 Xestión e control orzamentario Elaborar orzamentos e analizar as posibles desviacións así
como medidas correctoras a ter en conta.

12 5 X

13 Xestión da calidade en
aloxamentos turísticos

Elaborar e aplicar un sistema de xestión da calidade baseado
nas normas estándar.

26 11 X

14 Xestión ambiental en
aloxamentos turísticos

Xestionar e implantar un sistema de xestión ambiental e
considerar a Responsabilidade Social Corporativa.

26 11 X

15 Dirección de establecementos
de aloxamento rural (Ruralgest)

Aprender a dirixir e xestionar un establecemento de turismo
rural traballando cunha sinxela aplicación de xestión.

30 12 X

Total: 240

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Clases de aloxamento e características 12

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Coordina a área de aloxamento co resto das áreas do establecemento turístico, e analiza a súa estrutura organizativa. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Características das empresas de aloxamento 4,011.1 Identificar as características das empresas de aloxamento.

Clasificación dos establecementos de aloxamento turístico 8,022.1 Recoñecer as diferenzas entre os distintos tipos de establecementos de
aloxamento turístico e aprender a clasificalos.

12TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA1.1 Identificáronse os tipos de aloxamento segundo o sistema de explotación e xestión,
a propiedade, etc.

S 25   CA1.1.1 Identificáronse os tipos de aloxamento segundo o sistema de explotación e
xestión.

PE.1•

S 25   CA1.1.2 Identificáronse os tipos de aloxamento segundo a propiedade. PE.2•

S 50   CA1.1.3 Identificáronse os tipos de alox. hoteleiros e extrahoteleiros. PE.3•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das empresas de aloxamento segundo o sistema de explotación.

   Clasificación das empresas de aloxamento segundo a propiedade

   Clasificación dos tipos de aloxamento hoteleiros e extrahoteleiros

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Características das
empresas de aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (aula virtual /
Google Drive) e
proxectar presentación
e apuntamentos da UD
(con enlaces e
bibliografía).
Clasificacións de
aloxamentos turísticos.
-Explicar e resumir na
pizarra. Proxección web
hoteis
-Dar exemplos de
empresas e
características.
-Facilitar supostos aos
alumnos e alumnas.
Prensa.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Investigar, identificar e
relacionar aloxamentos
con empresas reais e
características, ex. alto
custo de persoal - datos
persoal empregado
(INE/IGE/Turismo
Galicia, Área de
Estudos e
Investigación), ex.
explotación hoteis
cadea Meliá
(management,
franquicia).
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• Apuntamentos,
esquemas, supostos,
traballo de
investigación sobre
aloxamentos, taboleiro
Pinterest, estatísticas.

• A. Virtual / G. Drive,
ordenador e proxector,
pizarra, apuntamentos,
bibliografía, esquemas
características/tipos
aloxamentos, Internet
(www.ine.es, www.ige.
eu, www.turismo.
gal/aei/, www.exceltur.
org, www.
meliahotelsinternational
.com), iPad, Pinterest,
caderno profesora
Additio.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

8,0Clasificación dos
establecementos de
aloxamento turístico

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (aula virtual /
Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos da UD
(con enlaces e
bibliografía).
Clasificacións de
aloxamentos turísticos.
-Explicar e resumir na
pizarra. Proxección web
hoteis
-Dar exemplos de
empresas e
características.
-Facilitar supostos aos
alumnos e alumnas.
Prensa.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Investigar, identificar e
relacionar aloxamentos
con empresas reais e
características, ex. alto
custo de per-soal -
datos persoal
empregado
(INE/IGE/Turismo Gali-
cia, Área de Estudos e
Investigación), ex.
explotación hoteis
cadea Meliá
(management,
franquicia¿).
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• apuntamentos,
esquemas, supostos,
traballo de
investigación sobre
aloxamentos, taboleiro
Pinterest, estatísticas.

• A. Virtual / G. Drive,
ordenador e proxector,
pizarra, apuntamentos,
bibliografía, esquemas
características/tipos
aloxamentos, Internet
(www.ine.es, www.ige.
eu, www.turismo.
gal/aei/, www.exceltur.
org, www.
meliahotelsinternational
.com), iPad, Pinterest,
caderno profesora
Additio.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

12,0TOTAL

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Normativa vixente en materia de aloxamentos 14

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Coordina a área de aloxamento co resto das áreas do establecemento turístico, e analiza a súa estrutura organizativa. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Establecementos de aloxamento segundo normativa 6,011.1 Identificar as características das empresas de aloxamento segundo a
normativa vixente.

Clasificación dos establecementos de aloxamento turístico
segundo normativa

8,022.1 Recoñecer as diferenzas entre os distintos tipos de establecementos de
aloxamento turístico (grupo, categoría, modalidade e especialidade).

14TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA1.1 Identificáronse os tipos de aloxamento segundo o sistema de explotación e xestión,
a propiedade, etc.

S 50   CA1.1.4 Identificáronse os tipos de aloxamento segundo a normativa turística. PE.1•

S 50  CA1.11 Recoñeceuse a normativa autonómica e estatal de ordenación de establecementos
de aloxamento turístico.

TO.1•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das empresas de aloxamento segundo o sistema de explotación.

  Normativa autonómica e estatal de establecementos de aloxamento turístico.

   Clasificación dos tipos de aloxamento segundo a normativa turística vixente

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Establecementos de
aloxamento segundo
normativa

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (aula virtual /
Google Drive) e
proxectar presentación
e apuntamentos da UD
(con enlaces e
bibliografía). Normativa
(Lei Turismo
Galicia/Decretos)
-Explicar e resumir na
pizarra.
-Dar exemplos e axudar
a diferenciar as
tipoloxías.
-Facilitar supostos e
axudar a detectar
incumprimen-tos da
normativa por parte dos
aloxamentos.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Aportar exemplos de
aloxamentos e
caracterizalos.
-Relacionar empresas
de aloxamento coa súa
tipoloxía.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
Identificar
incumprimentos da
normativa vixente
(normativa Galicia).
-Formular para cada
Decreto 10
preguntas/casos coas
súas respectivas
respostas baseadas na
normativa.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
traballo de
investigación
(preguntas / respostas
por cada Decreto),
traballo de campo, t.
Pinterest.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
normativa Galega
(DOG Decretos
publicados no Diario
Oficial de Galicia),
Internet (www.turismo.
gal, www.xunta.
es/doga/), iPad,
Pinterest, caderno do
profesor aplicación
Additio.

• PE.1•

TO.1•

8,0Clasificación dos
establecementos de
aloxamento turístico
segundo normativa

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (aula virtual /
Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos da UD
(con enlaces e
bibliografía). Normativa
(Lei Turismo
Galicia/Decre-tos)
-Explicar e resumir na
pizarra.
-Dar exemplos e axudar
a diferenciar as
tipoloxías.
-Facilitar supostos e
axudar a detectar
incumprimen-tos da
normativa por parte dos
aloxamentos.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Aportar exemplos de
aloxamentos e
caracterizalos.
-Relacionar empresas
de aloxamento coa súa
tipoloxía.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
Identificar
incumprimentos da
normativa vixente
(normativa Galicia).
-Formular para cada
Decreto 10
preguntas/casos coas
súas respectivas
respostas baseadas na
normativa.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
traballo de
investigación
(preguntas / respostas
por cada Decreto),
traballo de campo, t.
Pinterest.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
normativa Galega
(DOG Decretos
publicados no Diario
Oficial de Galicia),
Internet (www.turismo.
gal, www.xunta.
es/doga/), iPad,
Pinterest, caderno do
profesor aplicación
Additio.

• PE.1•

TO.1•

14,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación e control na empresa turística 14

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Coordina a área de aloxamento co resto das áreas do establecemento turístico, e analiza a súa estrutura organizativa. NO

RA3 - Controla a explotación económica dos departamentos baixo a súa supervisión, e recoñece e determina a estrutura de ingresos e de gastos deses
departamentos. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A planificación: concepto e terminoloxía básica 4,011.1 Xustificar a importancia da planificación e diferenciar os principais plans.

Ferramentas para a toma de decisións empresariais 6,022.1 Coñecer as principais ferramentas para analizar a empresa e tomar
decisións.

O proceso de planificación da área de aloxamento 4,033.1 Realizar o proceso de planificación e relacionar os orzamentos como
cuantificación do resultado de planificar.

14TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.2 Xustificouse a importancia da planificación no proceso de administración
empresarial.

PE.1•

S 15 CA1.3 Diferenciáronse os principais plans empresariais. PE.2•

S 15 CA1.4 Conceptualizáronse as ferramentas para realizar a toma de decisións
departamentais.

PE.3•

S 20 CA1.5 Realizáronse os procesos de planificación da área de aloxamento para establecer
obxectivos, toma de decisións e selección dos medios.

LC.1•

N 15 CA1.6 Identificáronse os elementos básicos para establecer procesos de xestión por
obxectivos.

PE.4•

S 10 CA1.7 Valorouse a importancia de realizar revisións periódicas dos obxectivos das áreas e
de establecer mecanismos de corrección.

TO.1•

S 15 CA3.1 Relacionáronse os orzamentos coa planificación empresarial e coas funcións que
desempeñan nela.

PE.5•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Planificación: concepto, proceso e terminoloxía básica.

 Etapas da planificación. Tipo de plans nas empresas de aloxamento.

 Utilización das ferramentas de análise e toma de decisións.
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4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A planificación: concepto e
terminoloxía básica

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (aula virtual /
Google Drive) e
proxectar presentación
e apuntamentos da UD
(con enlaces e
bibliografía).
Proxección vídeo
planificación empresa.
-Explicar e resumir na
pizarra. Proxección web
plans.
-Dar exemplos e axudar
á planificar a c/p e a l/p.
-Facilitar supostos aos
alumnos e alumnas.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Aportar exemplos de
planificacións a c/p e a
l/p.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Investigar a misión, a
visión e os valores de
distintas empresas de
aloxamento turístico.
Iniciar plan aula.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• Esquemas, resumo,
traballo de
investigación (misión,
visión, valores, p.
táctico/p. estratéxico),
DAFO, plan grupo aula.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, Internet
(www.turismo.gal, www.
parador.es/es, www.riu.
com, www.
meliahotelsinternational
.com), iPad, Pinterest,
caderno do profesor
aplicación Additio.

• PE.1•

PE.2•

PE.4•

PE.5•

TO.1•

6,0Ferramentas para a toma
de decisións empresariais

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (aula virtual /
Google Drive) e
proxectar presentación
e apuntamentos da UD
(con enlaces e
bibliografía).
Proxección vídeo
planificación empresa.
-Explicar e resumir na
pizarra. Proxección web
plans.
-Dar exemplos e axudar
á planificar a c/p e a l/p.
-Facilitar supostos aos
alumnos e alumnas.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Aportar exemplos de
planificacións a c/p e a
l/p.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Investigar a misión, a
visión e os valores de
distintas empresas de
aloxamento turístico.
Iniciar plan aula.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• Esquemas, resumo,
traballo de
investigación (misión,
visión, valores, p.
táctico/p. estratéxico),
DAFO, plan grupo aula.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, Internet
(www.turismo.gal, www.
parador.es/es, www.riu.
com, www.
meliahotelsinternational
.com), iPad, Pinterest,
caderno do profesor
aplicación Additio.

• PE.1•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

TO.1•

4,0O proceso de planificación
da área de aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (aula virtual /
Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos da UD
(con enlaces e
bibliografía).
Proxección vídeo
planificación empresa.
-Explicar e resumir na
pizarra. Proxección web
plans.
-Dar exemplos e axudar
á planificar a c/p e a l/p.
-Facilitar supostos aos
alumnos e alumnas.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Aportar exemplos de
planificacións a c/p e a
l/p.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Investigar a misión, a
visión e os valores de
distintas empresas de
aloxamento turístico.
Iniciar plan aula.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
traballo de planificación
(obxectivos, DAFO,
matriz BCG, estratexias
e tácticas), plan grupo
aula.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
revistas, folla cálculo,
Internet (www.ipyme.
org, www.parador.
es/es, www.riu.com,
www.
meliahotelsinternational
.com), iPad, Pinterest,
caderno do profesor
aplicación Additio.

• LC.1•

PE.1•

PE.4•

PE.5•

TO.1•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

14,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A función de organización: concepto e principios 12

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Coordina a área de aloxamento co resto das áreas do establecemento turístico, e analiza a súa estrutura organizativa. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A organización empresarial: factores e criterios eficaces 4,011.1 Determinar factores e criterios eficaces de organización empresarial.

Estruturas e relacións departamentais 8,022.1 Comparar as estruturas e as relacións departamentais e realizar
organigramas.

12TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA1.8 Determináronse factores e criterios eficaces de organización de establecementos de
aloxamento turístico.

PE.1•

N 25 CA1.9 Comparáronse as estruturas e as relacións departamentais máis características dos
tipos de aloxamentos turísticos.

LC.1•

S 50  CA1.10 Realizáronse organigramas de organizacións empresariais segundo as tipoloxías e
as características específicas de establecementos de aloxamento turístico.

PE.2•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Organigramas: concepto e clases. Deseño de organigramas.

 Principios, sistemas e tipos de organización.

 Estruturas organizativas propias das empresas de aloxamento.

 Relacións interdepartamentais.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A organización empresarial:
factores e criterios eficaces

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (a. virtual / G.
Drive) e proxectar
presentación e
apuntamentos UD (con
enlaces e bibliografía).
-Explicacións sobre a
organización: concepto,
pasos, principios.
Resumo na pizarra.
Proxección web
estruturas e relacións
departamentais hoteis.
Cómo crear.
-Facilitar supostos aos
alumnos e alumnas.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Organizar a aula como
establecemento
(asignar traba-llo ás
áreas e elixir
responsable).
Departamentaliza-ción.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
Traballar co ALEH.
-Identificar as
actividades
empresariais e
investigar os
departamentos
habituais no
aloxamento.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
traballo investigación
organización
(actividades, dptos,
responsables),
estrutura organizativa
aula.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
Internet (www.cehat.
com, www.
noticiasjuridicas.com),
ALEH (Acordo Laboral
Estatal de Hostalería,
área funcionais), iPad,
Pinterest, caderno do
profesor aplicación
Additio.

• LC.1•

PE.1•

PE.2•

8,0Estruturas e relacións
departamentais

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (a. virtual / G.
Drive) e proxectar
presentación e
apuntamentos UD (con
enlaces e bibliografía).
-Explicacións sobre a
organización: concepto,
pasos, principios.
Resumo na pizarra.
Proxección web
estruturas e relacións
departamentais hoteis.
Cómo crear.
-Facilitar supostos aos
alumnos e alumnas.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Organizar a aula como
establecemento
(asignar traba-llo ás
áreas e elixir
responsable).
Departamentaliza-ción.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
Traballar co ALEH.
-Identificar as
actividades
empresariais e
investigar os
departamentos
habituais no
aloxamento.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
traballo investigación
organización
(actividades, dptos,
responsables),
estrutura organizativa
aula.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
Internet (www.cehat.
com, www.
noticiasjuridicas.com),
ALEH (Acordo Laboral
Estatal de Hostalería,
área funcionais), iPad,
Pinterest, caderno do
profesor aplicación
Additio.

• LC.1•

PE.2•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Estrutura funcional e profesional en aloxamentos turísticos 12

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Coordina a área de aloxamento co resto das áreas do establecemento turístico, e analiza a súa estrutura organizativa. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estruturas e relacións departamentais no aloxamento 4,011.1 Identificar e comparar as estruturas e relacións departamentais nos
aloxamentos.

O organigrama nos aloxamentos turísticos 8,022.1 Realizar distintos tipos de organigramas de establecementos de
aloxamento turístico

12TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 35 CA1.9 Comparáronse as estruturas e as relacións departamentais máis características dos
tipos de aloxamentos turísticos.

LC.1•

S 65  CA1.10 Realizáronse organigramas de organizacións empresariais segundo as tipoloxías e
as características específicas de establecementos de aloxamento turístico.

PE.1•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Organigramas: concepto e clases. Deseño de organigramas.

  Descrición dos postos de traballo.

 Estruturas organizativas propias das empresas de aloxamento.

 Departamentalización.

 Relacións interdepartamentais.

 Circuítos e documentación xerada nas relacións interdepartamentais.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Estruturas e relacións
departamentais no
aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula Virtual/G.
Drive) e proxectar
presenta-ción e
apuntamentos UD (con
enlaces e bibliogra-fía).
-Explicacións sobre os
principios de
autoridade, de-
legación, unidade de
decisión e relacións
verticais e horizontais.
Proxección web
organigramas hoteis.
Cómo crear
organigramas. Facilitar
supostos.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Establecer as relacións
verticais e horizontais.
Méto-dos e
procedementos.
Creación de
organigramas.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
Traballar co ALEH.
-Identificar as relacións
departamentais e
investigar os
organigramas habituais
no aloxamento.
Expresión oral.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
métodos e
procedementos de
traballo, relacións
verticais e horizontais.
Organigramas.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, Internet
(www.fehr.es, www.
noticiasjuridicas.com,
www.igape.es), guías
sectoriais BIC Galicia,
ALEH (área funcionais),
aula taller, iPad,
Pinterest, caderno profe
Additio.

• LC.1•

8,0O organigrama nos
aloxamentos turísticos

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula Virtual/G.
Drive) e proxectar
presenta-ción e
apuntamentos UD (con
enlaces e bibliogra-fía).
-Explicacións sobre os
principios de
autoridade, de-
legación, unidade de
decisión e relacións
verticais e horizontais.
Proxección web
organigramas hoteis.
Cómo crear
organigramas. Facilitar
supostos.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Establecer as relacións
verticais e horizontais.
Méto-dos e
procedementos.
Creación de
organigramas.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
Traballar co ALEH.
-Identificar as relacións
departamentais e
investigar os
organigramas habituais
no aloxamento.
Expresión oral.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
métodos e
procedementos de
traballo, relacións
verticais e horizontais.
Organigramas.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, Internet
(www.fehr.es, www.
noticiasjuridicas.com,
www.igape.es), guías
sectoriais BIC Galicia,
ALEH (área funcionais),
aula taller, iPad,
Pinterest, caderno profe
Additio.

• PE.1•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Patrimonio empresarial 10

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a rendibilidade financeira e económica de proxectos menores de investimento empresarial, e caracteriza e valora os sistemas de financiamento. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os elementos patrimoniais 4,011.1 Conceptualizar os elementos do patrimonio empresarial.

As masas patrimoniais 6,022.1 Clasificar os elementos do patrimonio empresarial en masas patrimoniais.

10TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA2.1 Conceptualizáronse e clasificáronse os elementos que compoñen o patrimonio
empresarial.

S 40   CA2.1.1 Conceptualizáronse os elementos que compoñen o patrimonio empresarial PE.1•

S 60   CA2.1.2 Clasificáronse os elementos que compoñen o patrimonio empresarial. PE.2•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Clasificación do patrimonio.

 Patrimonio empresarial: concepto. Clasificación dos elementos e masas patrimoniais.

 Estrutura financeira e económica da empresa

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Os elementos patrimoniais -Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula Virtual/G.
Drive) e proxectar
presentación e
apuntamentos UD (con
enlaces e bibliografía).
-Explicacións sobre o
patrimonio empresarial
(elementos e masas
patrimoniais).
Diferenciar A e P.
-Proxección web
-Facilitar supostos ao
alumnado.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Recoñecer e
diferenciar os
elementos patrimoniais.
Clasificalos en masas
patrimoniais.
-Diferenciar masas de
activo e masas de
pasivo.
-Elaborar balances de
situación de pequenos
estable-cementos.
Ordear correctamente o
A e o P.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
estados financeiros
(balance de situación
sinxelo). Comezo
simulación plan de
empresa en ipyme.

• Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, modelos,
Internet (www.ipyme.
org, www.contabilidad.
tk), guías sectoriais BIC
Galicia, ALEH (área
funcionais), aula taller,
iPad, Pinterest, caderno
profesor Additio.

• PE.1•

6,0As masas patrimoniais -Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula Virtual/G.
Drive) e proxectar
presenta-ción e
apuntamentos UD (con
enlaces e bibliogra-fía).
-Explicacións sobre o
patrimonio empresarial
(ele-mentos e masas
patrimoniais).
Diferenciar A e P.
-Proxección web
-Facilitar supostos ao
alumnado.
-Actualizar o caderno
do profesor (App.
Additio).

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Recoñecer e
diferenciar os
elementos patrimoniais.
Clasificalos en masas
patrimoniais.
-Diferenciar masas de
activo e masas de
pasivo.
-Elaborar balances de
situación de pequenos
estable-cementos.
Ordear correctamente o
A e o P.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
estados financeiros
(balance de situación
sinxelo). Comezo
simulación plan de
empresa en ipyme.

•  Aula Virtual / Google
Drive, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, modelos,
Internet (www.ipyme.
org, www.contabilidad.
tk), guías sectoriais BIC
Galicia, ALEH (área
funcionais), aula taller,
iPad, Pinterest, caderno
profesor Additio.

• PE.2•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Ciclo contable e estados financeiros 12

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a rendibilidade financeira e económica de proxectos menores de investimento empresarial, e caracteriza e valora os sistemas de financiamento. NO

RA3 - Controla a explotación económica dos departamentos baixo a súa supervisión, e recoñece e determina a estrutura de ingresos e de gastos deses
departamentos. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Estados financeiros: balance e conta de resultados 8,011.1 Elaborar e analizar balances empresariais e contas de resultados.

Estrutura de ingresos e gastos do sector de aloxamento 4,022.1 Establecer a estrutura dos ingresos e dos gastos característica do
aloxamento.

12TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA2.1 Conceptualizáronse e clasificáronse os elementos que compoñen o patrimonio
empresarial.

PE.1•

S 50 CA2.3 Analizáronse os balances empresariais e a conta de resultados do establecemento. LC.1•

S 25 CA3.6 Estableceuse a estrutura dos ingresos e gastos para obter referencias de
comportamento xeneralizado destes.

PE.2•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

  Estrutura de custos nas empresas de aloxamento

 Patrimonio empresarial: concepto. Clasificación dos elementos e masas patrimoniais.

 Estrutura financeira e económica da empresa

 Balance: concepto e tipos. Realización de balances.

 Conta de resultados

 Análise da estrutura de ingresos e gastos.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Estados financeiros:
balance e conta de
resultados

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula Virtual /
Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(con enlaces e biblio-
grafía).
-Explicacións sobre
elementos, masas e
submasas patrimoniais
do activo e do pasivo.
-Proxección dos
modelos oficiais e
resumo da obri-gas
contables (Código de
Comercio).
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Diferenciar masas de
activo e masas de
pasivo.
-Estruturar os ingresos
e os gastos do
establecemento.
-Elaborar balances de
situación e contas de P
e G de pequenos
establecementos.
Comparar resultados.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
estados financeiros
(balance/conta P e G).
Simulación estados
financeiros en ipyme.
Estrutura I-G

• A.V/ G.D, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, Internet
(www.ipyme.org), iPad,
Additio.

• PE.1•

4,0Estrutura de ingresos e
gastos do sector de
aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula Virtual /
Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(con enlaces e biblio-
grafía).
-Explicacións sobre
elementos, masas e
submasas patrimoniais
do activo e do pasivo.
-Proxección dos
modelos oficiais e
resumo da obri-gas
contables (Código de
Comercio).
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Diferenciar masas de
activo e masas de
pasivo.
-Estruturar os ingresos
e os gastos do
establecemento.
-Elaborar balances de
situación e contas de P
e G de pequenos
establecementos.
Comparar resultados.
-Axudar á profesora a
realizar un esquema
dos contidos reflexados
na pizarra. Tomar nota.
-Resolver os supostos
e arquivalos no seu e-
portfolio.

• esquemas, resumo,
estados financeiros
(balance/conta P e G).
Simulación estados
financeiros en ipyme.
Estrutura I-G

• A.V/ G.D, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, Internet
(www.ipyme.org), iPad,
Additio.

• LC.1•

PE.2•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Análise económica - financeira da empresa 12

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a rendibilidade financeira e económica de proxectos menores de investimento empresarial, e caracteriza e valora os sistemas de financiamento. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Análise económica do establecemento de aloxamento 6,011.1 Realizar a análise económica da empresa de aloxamento turístico.

Análise financeira do establecemento de aloxamento 6,022.1 Realizar a análise financeira da empresa de aloxamento turístico.

12TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA2.2 Realizouse a análise financeira e económica da empresa de aloxamento turístico.

S 40   CA2.2.1 Realizouse a análise económica da empresa de aloxamento turístico. PE.1•

S 40   CA2.2.2 Realizouse a análise financeira da empresa de aloxamento turístico. PE.2•

S 20 CA2.3 Analizáronse os balances empresariais e a conta de resultados do establecemento. LC.1•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

  Cálculo do punto morto.

  Manexo de programas informáticos para o cálculo da rendibilidade e investimentos.

 Estrutura financeira e económica da empresa

 Análise financeira: ratios de liquidez e solvencia.

 Análise económica. Rendibilidade: ratios.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Análise económica do
establecemento de
aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre a
análise económica
(umbral de
rendibilidade, análise
da variación de
resultados e cálculo e
interpretación de rateos
de rendibilidade).
-Analizar distintos
establecementos
(económica e
financeiramente).
Interpretar resultados.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Realizar a análise
económica e financeira
en diferentes casos
prácticos aplicando
follas de cálculo.
-Representar
graficamente o umbral
de rendibilidade e
interpretar os
resultados en distintos
supostos.
-Comparar entre
diferentes anos e
mesmo entre distinta
empresas do mesmo
sector os resultados
empresariais.
-Calcular o Período
Medio de Maduración e
os rateos de
rendibilidade,
financeiros e de
endebedamento.
-Interpretar o equilibrio
financeiro e o fondo de
rotación.

• esquemas, resumo,
análise económica -
financeira empresarial.
Representacións
gráficas. Follas cálculo.
Rateos.

• A.V/ G.D, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, gráficos,
Internet, iPad, Additio.

• LC.1•

PE.1•

6,0Análise financeira do
establecemento de
aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre a
análise económica
(umbral de
rendibilidade, análise
da variación de
resultados e cálculo e
interpretación de rateos
de rendibilidade).
-Analizar distintos
establecementos
(económica e
financeiramente).
Interpretar resultados.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Realizar a análise
económica e financeira
en diferentes casos
prácticos aplicando
follas de cálculo.
-Representar
graficamente o umbral
de rendibilidade e
interpretar os
resultados en distintos
supostos.
-Comparar entre
diferentes anos e
mesmo entre distinta
empresas do mesmo
sector os resultados
empresariais.
-Calcular o Período
Medio de Maduración e
os rateos de
rendibilidade,
financeiros e de
endebedamento.
-Interpretar o equilibrio
financeiro e o fondo de
rotación

• esquemas, resumo,
análise económica -
financeira empresarial.
Representacións
gráficas. Follas cálculo.
Rateos.

• A.V/ G.D, ordenador e
proxector, pizarra,
apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, gráficos,
Internet, iPad, Additio.

• LC.1•

PE.2•

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Investimento 14

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a rendibilidade financeira e económica de proxectos menores de investimento empresarial, e caracteriza e valora os sistemas de financiamento. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Investimento: concepto e tipos 6,011.1 Definir investimento e identificar o proceso e os tipos de investimento.

Métodos de valoración e selección de investimentos 8,022.1 Coñecer os métodos de valoración e selección de investimentos.

14TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA2.4 Definiuse o concepto de investimento e as fontes de financiamento da empresa.

S 25   CA2.4.1 Definiuse o concepto de investimento. PE.1•

S 25 CA2.5 Determinouse a idoneidade de realizar diversos tipos de investimento segundo
decisións empresariais.

LC.1•

S 25 CA2.6 Identificáronse os tipos de investimento e os métodos para a súa selección e a súa
valoración.

PE.2•

N 25 CA2.8 Valoráronse as decisións de investimento externo ou as de autofinanciamento. TO.1•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

  Manexo de programas informáticos para o cálculo da rendibilidade e investimentos.

 Investimento: concepto, proceso e tipos.

 Métodos de valoración e selección de investimentos: estáticos e dinámicos. Prazo de recuperación, Van, Tir, etc.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Investimento: concepto e
tipos

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre
investimento, tipos e
métodos de selección
de investimentos
(estáticos e dinámicos).
-Analizar distintas
alternativas de
investimento e es-coller
a mellor opción
interpretando o
resultado.
-Proxección web
ampliación conceptos
investimento.
-Axudar a manexar a
folla de cálculo nos
métodos.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Distinguir
investimentos segundo
varias clasifica-cións.
-Realizar unha boa
selección de
investimentos dadas
varias alternativas
aplicando follas de
cálculo.
-Comparar entre
diferentes métodos e
entre diferentes anos
as distintas opcións de
investimentos
existentes.
-Representar
graficamente o
esquema do
investimento.
-Interpretar o concepto
de custo de
oportunidade.
-Relacionar
investimento A con
financiamento P (valo-
rando o financiamento
externo e o
autofinanciamento).

• esquemas, resumo,
valoración
investimentos,
métodos.
Representacións
gráficas investimento.
Follas cálculo Google.

• A.V/ Google Drive,
ordenador e proxector,
pizarra, apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, gráficos,
Internet, iPad, Additio.

• LC.1•

PE.1•

PE.2•

8,0Métodos de valoración e
selección de investimentos

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre
investimento, tipos e
métodos de selección
de investimentos
(estáticos e dinámicos).
-Analizar distintas
alternativas de
investimento e es-coller
a mellor opción
interpretando o
resultado.
-Proxección web
ampliación conceptos
investimento.
-Axudar a manexar a
folla de cálculo nos
métodos.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Distinguir
investimentos segundo
varias clasificacións.
-Realizar unha boa
selección de
investimentos dadas
varias alternativas
aplicando follas de
cálculo.
-Comparar entre
diferentes métodos e
entre diferentes anos
as distintas opcións de
investimentos
existentes.
-Representar
graficamente o
esquema do
investimento.
-Interpretar o concepto
de custo de
oportunidade.
-Relacionar
investimento A con
financiamento P
(valorando o
financiamento externo e
o autofinanciamento).

• esquemas, resumo,
valoración
investimentos,
métodos.
Representacións
gráficas investimento.
Follas cálculo Google.

• A.V/ Google Drive,
ordenador e proxector,
pizarra, apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, gráficos,
Internet, iPad, Additio.

• LC.1•

PE.2•

TO.1•

14,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Financiamento 14

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a rendibilidade financeira e económica de proxectos menores de investimento empresarial, e caracteriza e valora os sistemas de financiamento. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fontes de financiamento 6,011.1 Definir financiamento e diferenciar fontes propias e fontes externas.

Custo das fontes financeiras e nivel de endebedamento óptimo 8,022.1 Calcular o custo das fontes financeiras e o endebedamento. Valoracións.

14TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA2.4 Definiuse o concepto de investimento e as fontes de financiamento da empresa.

S 15   CA2.4.2 Definiuse o concepto de fontes de financiamento da empresa. PE.1•

S 15 CA2.7 Calculouse o nivel de endebedamento en función da estrutura financeira da
empresa.

LC.1•

S 20 CA2.8 Valoráronse as decisións de investimento externo ou as de autofinanciamento. TO.1•

S 25 CA2.9 Establecéronse os métodos de selección do financiamento máis acaído segundo o
caso.

PE.2•

S 25  CA2.10 Valorouse o custo das fontes de financiamento entre as que se pode optar. TO.2•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 0Financiamento: concepto.

  Fontes de financiamento empresarial: propias (autofinanciamento e amortización) e externas (préstamos, leasing, renting, fontes espontáneas, etc).

  Cálculo do custo das fontes financeiras.

  Apancamento financeiro.

  Determinación do nivel de endebedamento óptimo.

  Responsabilidade na toma de decisións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Fontes de financiamento -Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre as
fontes de
financiamento, tanto
propias como alleas e o
seu custo.
-Analizar distintas
opcións de
financiamento esco-
llendo a máis axeitada.
Tratamento das
subvencións.
-Proxección web
financiamento e
apancamento fº.
-Axudar a manexar a
folla de cálculo nos
cálculos.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Distinguir as fontes de
financiamento
(propias/alleas).
-Realizar un esquema
das fontes de
financiamento.
-Realizar unha
selección de fontes de
financiamento
valorando o nivel de
endebedamento
óptimo. Rateos.
-Calcular, comparar e
analizar o custo de
capital das distintas
opcións de
financiamento
existentes.
-Comparar o custo de
capital coa taxa de
rendibilidade.
-Representar
graficamente o custo de
capital.
-Relacionar
financiamento P con
investimento A. PXC.

• esquema fontes de
financiamento, balance
contable,
Representacións
gráficas custo de
capital. Follas cálculo
Google.

• A.V/ Google Drive,
ordenador e proxector,
pizarra, apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, gráficos,
Internet, iPad, Additio.

• PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

8,0Custo das fontes
financeiras e nivel de
endebedamento óptimo

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre as
fontes de
financiamento, tanto
propias como alleas e o
seu custo.
-Analizar distintas
opcións de
financiamento esco-
llendo a máis axeitada.
Tratamento das
subvencións.
-Proxección web
financiamento e
apancamento fº.
-Axudar a manexar a
folla de cálculo nos
cálculos.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Distinguir as fontes de
financiamento
(propias/alleas).
-Realizar un esquema
das fontes de
financiamento.
-Realizar unha
selección de fontes de
financiamento
valorando o nivel de
endebedamento
óptimo. Rateos.
-Calcular, comparar e
analizar o custo de
capital das distintas
opcións de
financiamento
existentes.
-Comparar o custo de
capital coa taxa de
rendibilidade.
-Representar
graficamente o custo de
capital.
-Relacionar
financiamento P con
investimento A. PXC.

• esquema fontes de
financiamento, balance
contable,
Representacións
gráficas custo de
capital. Follas cálculo
Google.

• A.V/ Google Drive,
ordenador e proxector,
pizarra, apuntamentos,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, gráficos,
Internet, iPad, Additio.

• LC.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

14,0TOTAL
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PROFESIONAIS
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Orzamentos nos aloxamentos turísticos 20

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Controla a explotación económica dos departamentos baixo a súa supervisión, e recoñece e determina a estrutura de ingresos e de gastos deses
departamentos. NO

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Tipos de orzamentos nos establecementos de aloxamento 10,011.1 Identificar os tipos de orzamentos e os elementos de cada tipo.

Elaboración de orzamentos nos aloxamentos turísticos 10,022.1 Elaborar orzamentos para a organización e planificación da empresa

20TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Relacionáronse os orzamentos coa planificación empresarial e coas funcións que
desempeñan nela.

PE.1•

S 15 CA3.2 Identificáronse os tipos de orzamento que afectan á planificación empresarial. PE.2•

S 20 CA3.3 Caracterizáronse os elementos de cada tipo de orzamento. LC.1•

S 20 CA3.4 Elaboráronse tipos de orzamento para a organización e a planificación da empresa
de aloxamento turístico.

PE.3•

S 10 CA3.6 Estableceuse a estrutura dos ingresos e gastos para obter referencias de
comportamento xeneralizado destes.

PE.4•

S 20 CA3.7 Calculouse o orzamento da área de aloxamento seguindo métodos de presentación
normalizada entre as empresas do sector.

LC.2•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Orzamentos: tipos, elementos e control.

 Realización de orzamentos.

 Análise da estrutura de ingresos e gastos.

 Sistemas estandarizados de presentación de orzamentos do sector.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Tipos de orzamentos nos
establecementos de
aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre os
orzamentos nos
aloxamentos.
-Analizar os elementos
dos orzamentos.
USALI.
-Proxección web e
vídeos explicativos
orzamentos.
-Proxección USALI.
Calcular GOI, GOP e
NOP.
-Axudar a elaborar o
orzamento segundo
USALI.
-Elaborar exemplos
cálculo orzamentos na
pizarra.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Distinguir os tipos de
orzamentos segundo
distintas clasificacións
(I e G, gastos de
capital, tesouraría).
-Realizar os
orzamentos tendo en
conta os condicio-
nantes (dptos.,
segmentos, históricos,
entorno, prazas).
-Calcular e comparar
prezo técnico e prezo
obxectivo.
-Analizar e comparar
cantidades e prezos
orzamentos.
-Elaborar distintos
orzamentos de
produción (aloxamento,
restaurante, bar,
banquetes, cafetería,
teléfono etc.)
-Relacionar ingresos e
custos de cada
departamento.

• esquema tipos de
orzamentos, resumo,
USALI, modelos
orzamentos,
Documentos e Follas
cálculo Google.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, modelos
orzamentos, Internet,
iPad, Additio.

• LC.1•

PE.1•

PE.2•

PE.4•

10,0Elaboración de orzamentos
nos aloxamentos turísticos

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicacións sobre os
orzamentos nos
aloxamentos.
-Analizar os elementos
dos orzamentos.
USALI.
-Proxección web e
vídeos explicativos
orzamentos.
-Proxección USALI.
Calcular GOI, GOP e
NOP.
-Axudar a elaborar o
orzamento segundo
USALI.
-Elaborar exemplos
cálculo orzamentos na
pizarra.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Distinguir os tipos de
orzamentos segundo
distintas clasificacións
(I e G, gastos de
capital, tesouraría).
-Realizar os
orzamentos tendo en
conta os condicio-
nantes (dptos.,
segmentos, históricos,
entorno, prazas).
-Calcular e comparar
prezo técnico e prezo
obxectivo.
-Analizar e comparar
cantidades e prezos
orzamentos.
-Elaborar distintos
orzamentos de
produción (aloxamento,
restaurante, bar,
banquetes, cafetería,
teléfono etc.)
-Relacionar ingresos e
custos de cada
departamento.

• esquema tipos de
orzamentos, resumo,
USALI, modelos
orzamentos,
Documentos e Follas
cálculo Google.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, modelos
orzamentos, Internet,
iPad, Additio.

• LC.1•

LC.2•

PE.3•

PE.4•

20,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Xestión e control orzamentario 12

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Controla a explotación económica dos departamentos baixo a súa supervisión, e recoñece e determina a estrutura de ingresos e de gastos deses
departamentos. NO

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Coordinación da elaboración dos orzamentos e control
orzamentario

6,011.1 Coordinar a elaboración dos orzamentos e establecer métodos de control
orzamentario. Desviacións e medidas.

Cálculo de orzamentos e estatísticas básicas do sector 6,022.1 Calcular orzamentos seguindo métodos estandarizados e estatísticas
básicas.

12TOTAL

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA3.5 Coordinouse a elaboración dos orzamentos co persoal dependente. LC.1•

S 25 CA3.7 Calculouse o orzamento da área de aloxamento seguindo métodos de presentación
normalizada entre as empresas do sector.

LC.2•

S 40 CA3.8 Establecéronse métodos de control orzamentario, xustificáronse as desviacións e
aplicáronse medidas correctoras.

PE.1•

N 10 CA3.9 Elaboráronse estatísticas básicas relativas ás áreas do aloxamento. PE.2•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Ciclo orzamentario: elaboración e aprobación.

 Sistemas estandarizados de presentación de orzamentos do sector.

 Control orzamentario. Determinación de desviacións: análise, causas e medidas correctoras.

 Tipos de estatísticas e a súa interpretación.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Coordinación da
elaboración dos
orzamentos e control
orzamentario

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Coordinar a
elaboración dos
orzamentos por depar-
tamentos e asignar
responsables do seu
control.
-Explicacións e
proxeccións, vídeo,
web control.
-Calcular estatísticas
básicas. Axudar no
proceso.
-Elaborar exemplos
cálculo orzamentos na
pizarra.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Coordinar e elaborar
orzamentos por
departamentos creados
no grupo aula, levar a
cabo o control.
-Realizar os
orzamentos tendo en
conta os condicio-
nantes (dptos.,
segmentos, históricos,
entorno, prazas).
-Estruturar os ingresos
e gastos no sector
hoteleiro.
-Calcular rateos
fundamentais como
RevPAR/ADR/YM.
-Comparar e controlar
as desviacións
orzamentarias.

• esquema orzamentos,
resumo, USALI,
desviacións, RevPAR,
ADR, YM, Documentos
e Follas cálculo Google.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, modelos
orzamentos, Internet,
iPad, Additio.

• LC.1•

LC.2•

PE.1•

6,0Cálculo de orzamentos e
estatísticas básicas do
sector

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Coordinar a
elaboración dos
orzamentos por depar-
tamentos e asignar
responsables do seu
control.
-Explicacións e
proxeccións, vídeo,
web control.
-Calcular estatísticas
básicas. Axudar no
proceso.
-Elaborar exemplos
cálculo orzamentos na
pizarra.
-Facilitar supostos ao
alumnado. Actualizar
Additio.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Coordinar e elaborar
orzamentos por
departamentos creados
no grupo aula, levar a
cabo o control.
-Realizar os
orzamentos tendo en
conta os condicio-
nantes (dptos.,
segmentos, históricos,
entorno, prazas).
-Estruturar os ingresos
e gastos no sector
hoteleiro.
-Calcular rateos
fundamentais como
RevPAR/ADR/YM.
-Comparar e controlar
as desviacións
orzamentarias.

• esquema orzamentos,
resumo, USALI,
desviacións, RevPAR,
ADR, YM, Documentos
e Follas cálculo Google.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
folla cálculo, modelos
orzamentos, Internet,
iPad, Additio.

• LC.2•

PE.1•

PE.2•

12,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Xestión da calidade en aloxamentos turísticos 26

4.13.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla a aplicación dos sistemas de xestión da calidade e valora a súa implicación nunha xestión máis eficiente do establecemento de aloxamento turístico. SI

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistema de calidade nos establecementos de aloxamento
turístico

13,011.1 Identificar o concepto de calidade e recoñecer a aplicación dun sistema
de calidade baseado nas normas estándar.

Aplicación do sistema de calidade: ferramentas e deseño dos
procesos do aloxamento

13,022.1 Aplicar o sistema de xestión de calidade, definir as ferramentas e
establecer o deseño e a elaboración dos procesos.

26TOTAL

4.13.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Identificouse o concepto de calidade e os seus obxectivos no subsector das
empresas de aloxamento turístico.

PE.1•

S 10 CA4.2 Valorouse a aplicación de sistemas de calidade. TO.1•

N 10 CA4.3 Determináronse os sistemas previos á implantación dun sistema de calidade. PE.2•

S 10 CA4.4 Recoñeceuse a aplicación dun sistema de calidade baseado nas normas
estandarizadas.

PE.3•

S 20 CA4.5 Aplicouse o sistema de xestión de calidade. LC.1•

S 20 CA4.6 Definíronse as ferramentas de xestión da calidade: autoavaliación, planificación da
mellora, sistemas de indicadores, sistemas de enquisa, e sistemas de queixas e suxestións.

PE.4•

S 20 CA4.7 Estableceuse o deseño e a elaboración dos procesos da área de aloxamento. PE.5•

100TOTAL

4.13.e) Contidos

Contidos

 Calidade: concepto, elementos, evolución e finalidade.

 0Ferramentas da calidade: diagrama de Ishikawa, de Pareto, de control por procesos, etc.

  Manexo das ferramentas de xestión da calidade: ciclo de xestión da calidade. Autoavaliación, planificación da mellora, sistemas indicadores, sistema de enquisa, manuais de
procedementos, e sistema de queixas e suxestións.
 Principios reitores da calidade no sector turístico.

 Xestión por procesos.
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Contidos

 Normas de calidade turística.

 Xestión total da calidade.

 Modelos para implantar a xestión de calidade.

 Implantación dun modelo de calidade.

 Certificacións de calidade. Normas estandarizadas.

 Custo da calidade e da non-calidade.

4.13.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Sistema de calidade nos
establecementos de
aloxamento turístico

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Coordinar a
elaboración do sistema
de calidade.
-Proxeccións, vídeo,
web¿s, simulador
TIC¿s MECD.
-Guiar e axudar na
elaboración dos
procesos (direc-ción,
aloxamento,
restauración, eventos,
mantemen-to, limpeza,
aprovisionamento e
animación).
-Explicar o custo da
non calidade. Actualizar
Additio

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Coordinar e designar
responsable de
calidade / dpto.
-Realizar os procesos e
procedementos
estándares de calidade
(enquisas de
satisfacción, puntos
clave, valor)
-Elaborar e implantar
no equipo o manual de
calidade.
-Comunicar
axeitadamente e avaliar
os resultados.
-Comparar e controlar
as desviacións e
calcular o custo da non
- calidade (tanxibles e
intanxibles).

• esquema calidade,
resumo, manual de
calidade, procesos,
enquisas, indicadores,
Documentos e Follas
cálculo Google.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
manuais, modelos
UNE-EN ISO, Internet,
iPad, Additio.

• PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.5•

TO.1•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Aplicación do sistema de
calidade: ferramentas e
deseño dos procesos do
aloxamento

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Coordinar a
elaboración do sistema
de calidade.
-Proxeccións, vídeo,
web¿s, simulador
TIC¿s MECD.
-Guiar e axudar na
elaboración dos
procesos (direc-ción,
aloxamento,
restauración, eventos,
mantemen-to, limpeza,
aprovisionamento e
animación).
-Explicar o custo da
non calidade. Actualizar
Additio

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Coordinar e designar
responsable de
calidade / dpto.
-Realizar os procesos e
procedementos
estándares de calidade
(enquisas de
satisfacción, puntos
clave, valor)
-Elaborar e implantar
no equipo o manual de
calidade.
-Comunicar
axeitadamente e avaliar
os resultados.
-Comparar e controlar
as desviacións e
calcular o custo da non
- calidade (tanxibles e
intanxibles).

• esquema calidade,
resumo, manual de
calidade, procesos,
enquisas, indicadores,
Documentos e Follas
cálculo Google

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
manuais, modelos
UNE-EN ISO, Internet,
iPad, Additio.

• LC.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

TO.1•

26,0TOTAL
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Xestión ambiental en aloxamentos turísticos 26

4.14.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Coordina o sistema de xestión ambiental e caracteriza a diversidade destes sistemas. SI

4.14.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Sistema de xestión ambiental 13,011.1 Xestionar e implantar un sistema de xestión ambiental no sector do
aloxamento.

Responsabilidade Social Corporativa 13,022.1 Considerar a Responsabilidade Social Corporativa das empresas do
sector.

26TOTAL

4.14.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.1 Tomouse conciencia da necesidade dunha correcta xestión ambiental nos
establecementos de aloxamento turístico.

TO.1•

S 10 CA5.2 Conceptualizáronse os elementos básicos que conforman a xestión ambiental. PE.1•

S 10 CA5.3 Realizouse a análise previa á implantación dun sistema de xestión ambiental. PE.2•

S 10 CA5.4 Diferenciáronse os sistemas de xestión ambiental. PE.3•

S 15 CA5.5 Identificáronse as ferramentas de xestión ambiental. PE.4•

S 15 CA5.6 Utilizáronse os documentos do sistema de xestión ambiental. LC.1•

S 15 CA5.7 Realizouse o control de operacións, os plans de emerxencia e a capacidade de
resposta.

LC.2•

S 15 CA5.8 Asegurouse unha correcta xestión dos residuos. TO.2•

100TOTAL

4.14.e) Contidos

Contidos

 Conciencia dunha correcta xestión ambiental nos establecementos de aloxamento turístico.

 0Conciencia dun consumo responsable dos recursos naturais.

  Sistema comunitario de xestión de auditoría ambiental.

  Responsabilidade social corporativa.
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Contidos

 Elementos básicos da xestión ambiental.

 Análise previa á implantación dun sistema de xestión ambiental.

 Formalización da documentación.

 Plans de emerxencia.

 Seguimento e medición.

 Xestión das non-conformidades.

 Sistemas de auditorías: interna e externa.

 Xestión de residuos.

4.14.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Sistema de xestión
ambiental

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Coordinar o sistema de
xestión ambiental.
-Proxeccións, vídeo,
web¿s, RSC cadena
Meliá.
-Guiar e axudar na
elaboración dos
procesos (res-
ponsabilidade
ambiental ante os
recursos da zona,
entorno, procesos
aloxamento/restaura-
ción/eventos).
-Explicar o custo da
non calidade. Actualizar
Additio

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Coordinar e designar
responsable x.
ambiental / dpto.
-Realizar o manual de
procedementos para
implantar o sistema
ambiental (Verificación
EMAS, requisitos UNE-
EN ISO 14001, política
ambiental, accións,
impactos).
-Elaborar e implantar
no equipo un manual x.
ambiental.
-Comunicar
axeitadamente e avaliar
os resultados.
-Comparar e controlar
as desviacións e
calcular o custo da non
¿ responsabilidade
ambiental. Xestión
residuos

• esquema x. ambiental,
resumo, manual
ambiental, procesos,
RSC, simulacro,
indicadores, Docs.
/Follas cálculo Google

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
manuais, modelos
UNE-EN ISO, Internet,
iPad, Additio.

• LC.1•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

TO.1•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Responsabilidade Social
Corporativa

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Coordinar o sistema de
xestión ambiental.
-Proxeccións, vídeo,
web¿s, RSC cadena
Meliá.
-Guiar e axudar na
elaboración dos
procesos (res-
ponsabilidade
ambiental ante os
recursos da zona,
entorno, procesos
aloxamento/restaura-
ción/eventos).
-Explicar o custo da
non calidade. Actualizar
Additio

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D
-Coordinar e designar
responsable x.
ambiental / dpto.
-Realizar o manual de
procedementos para
implantar o sistema
ambiental (Verificación
EMAS, requisitos UNE-
EN ISO 14001, política
ambiental, accións,
impactos).
-Elaborar e implantar
no equipo un manual x.
ambiental.
-Comunicar
axeitadamente e avaliar
os resultados.
-Comparar e controlar
as desviacións e
calcular o custo da non
¿ responsabilidade
ambiental. Xestión
residuos

• Esquema x. ambiental,
resumo, manual
ambiental, procesos,
RSC, simulacro,
indicadores, Docs.
/Follas cálculo Google.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
manuais, modelos
UNE-EN ISO, Internet,
iPad, Additio

• LC.1•

LC.2•

PE.2•

PE.4•

TO.1•

TO.2•

26,0TOTAL
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Dirección de establecementos de aloxamento rural (Ruralgest) 30

4.15.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Dirixe establecementos de aloxamento rural e analiza a súa tipoloxía, a normativa aplicable e a especificidade na xestión e na prestación do servizo. SI

4.15.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Tipos de establecementos de turismo rural en Galicia 10,011.1 Identificar e caracterizar os establecementos de turismo rural en Galicia.

Xestión e dirección dos establecementos de turismo rural 10,022.1 Xestionar e dirixir establecementos de turismo rural (particularidades).

Ruralgest: programa de xestión de aloxamentos rurais 10,033.1 Xestionar o establecemento rural a través do programa Ruralgest.

30TOTAL

4.15.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA6.1 Identificouse a normativa aplicable sobre aloxamentos turísticos no medio rural en
Galicia e sobre as súas actividades asociadas.

PE.1•

S 10 CA6.2 Caracterizouse a tipoloxía de aloxamentos rurais de Galicia. LC.1•

S 10 CA6.3 Identificáronse as peculiaridades na xestión deste tipo de establecementos
dependendo do tipo, da modalidade e das características.

PE.2•

S 10 CA6.4 Identificáronse os estilos arquitectónicos e as construcións propias de Galicia. PE.3•

S 10 CA6.5 Recoñecéronse as principais centrais de reserva e de comercio por xunto dedicadas
á distribución e á intermediación do aloxamento rural.

PE.4•

S 10 CA6.6 Identificáronse os procesos para a xestión ambiental integral dos aloxamentos rurais. PE.5•

S 10 CA6.7 Analizáronse os estándares de calidade específicos nos establecementos de
aloxamento rural.

LC.2•

S 10 CA6.8 Analizáronse as dificultades no medio rural para as persoas con algún tipo de
discapacidade e a súa posible solución.

LC.3•

S 10 CA6.9 Caracterizáronse as elaboracións típicas de Galicia susceptibles de seren ofrecidas
en menús e os produtos gastronómicos máis representativos.

PE.6•

S 10  CA6.10 Identificáronse actividades susceptibles de seren ofrecidas nos establecementos
de aloxamento rural, así como a súa organización e os medios materiais e humanos para o
seu desenvolvemento.

PE.7•

100TOTAL

4.15.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Normativa aplicable en Galicia.

 0Servizo nos establecementos rurais.

  Planificación e organización de actividades nos establecementos de aloxamento rural

  Actividades nos establecementos rurais: Tipos, planificación e organización; normativa; medios humanos e materiais; seguros.

  Manexo de programas informáticos para a xestión de establecementos rurais.

 Tipoloxía e características propias dos establecementos de turismo rural en Galicia.

 Xestión e dirección de establecementos de aloxamento rural: trazos diferenciadores.

 Identificación dos principais estilos arquitectónicos e de construcións de Galicia: tipicidade.

 Principais centrais de reservas e intermediarios do sector do aloxamento rural en Galicia.

 Xestión ambiental de establecementos rurais: xestión de residuos. Medidas ecorresponsables.

 Estándares específicos de calidade no turismo rural.

 Identificación das principais barreiras para persoas con discapacidade. Normativa.

 Ofertas gastronómicas e produtos máis representativos en Galicia.

4.15.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Tipos de establecementos
de turismo rural en Galicia

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicar os tipos de
establecementos rurais
galegos.
-Proxeccións, vídeo,
web¿s, normativa.
Ruralgest.
-Explicación das
técnicas básicas de
xestión de alo-
xamentos rural (RRHH,
comercial, produción,
ec-fª).
-Explotar á creatividade
do alumnado cara á
oferta complementaria
e a oferta
gastronómica.
Técnicas.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D.
-Distinguir tipoloxías
galegas (aldea rural,
agroturismo).
-Coordinar e designar
responsable
departamentos.
-Aplicar as técnicas
básicas de xestión
(dirección, co-
mercialización,
produción, ec-fº, tanto
do aloxamento como da
restauración, eventos e
animación). Planning.
-Realizar análise DAFO
e especificar a oferta.
-Manexar Ruralgest, a
aplicación informática
de xestión

• esquemas normativa,
resumo, procesos de
xestión, informes
Ruralgest, indicadores,
Menú/carta, Oferta,
Lista prezos.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
normativa, aplicación
Ruralgest, Internet,
iPad, Additio.

• LC.1•

LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Xestión e dirección dos
establecementos de turismo
rural

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicar os tipos de
establecementos rurais
galegos.
-Proxeccións, vídeo,
web¿s, normativa.
Ruralgest.
-Explicación das
técnicas básicas de
xestión de alo-
xamentos rural (RRHH,
comercial, produción,
ec-fª).
-Explotar á creatividade
do alumnado cara á
oferta complementaria
e a oferta
gastronómica.
Técnicas.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D.
-Distinguir tipoloxías
galegas (aldea rural,
agroturismo).
-Coordinar e designar
responsable
departamentos.
-Aplicar as técnicas
básicas de xestión
(dirección, co-
mercialización,
produción, ec-fº, tanto
do aloxamento como da
restauración, eventos e
animación). Planning.
-Realizar análise DAFO
e especificar a oferta.
-Manexar Ruralgest, a
aplicación informática
de xestión

• esquemas normativa,
resumo, procesos de
xestión, informes
Ruralgest, indicadores,
Menú/carta, Oferta,
Lista prezos.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
normativa, aplicación
Ruralgest, Internet,
iPad, Additio.

• LC.2•

LC.3•

PE.1•

PE.2•

PE.4•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

10,0Ruralgest: programa de
xestión de aloxamentos
rurais

-Facer unha breve
avaliación inicial (oral).
-Colgar (Aula
Virtual/Google Drive) e
proxectar pre-sentación
e apuntamentos UD
(enlaces/bibliografía).
-Explicar os tipos de
establecementos rurais
galegos.
-Proxeccións, vídeo,
web¿s, normativa.
Ruralgest.
-Explicación das
técnicas básicas de
xestión de alo-
xamentos rural (RRHH,
comercial, produción,
ec-fª).
-Explotar á creatividade
do alumnado cara á
oferta complementaria
e a oferta
gastronómica.
Técnicas.

• -Ler e descargar o
material da UD colgado
na A.V./G.D.
-Distinguir tipoloxías
galegas (aldea rural,
agroturismo).
-Coordinar e designar
responsable
departamentos.
-Aplicar as técnicas
básicas de xestión
(dirección, co-
mercialización,
produción, ec-fº, tanto
do aloxamento como da
restauración, eventos e
animación). Planning.
-Realizar análise DAFO
e especificar a oferta.
-Manexar Ruralgest, a
aplicación informática
de xestión

• esquemas normativa,
resumo, procesos de
xestión, informes
Ruralgest, indicadores,
Menú/carta, Oferta,
Lista prezos.

• A.V/ G.Drive,
ordenador, proxector,
pizarra, apuntes,
bibliografía, esquemas,
normativa, aplicación
Ruralgest, Internet,
iPad, Additio.

• LC.2•

PE.2•

PE.4•

PE.7•

30,0TOTAL
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Os mínimos exixibles son os establecidos no apartado 4.c.

Para a superación das avaliacións parciais os alumnos e alumnas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, en cada unha

das avaliacións levadas a cabo ao longo do curso.

Os criterios de cualificación para as avaliacións parciais serán os seguintes:

-Proba/s presencial/is ao final de certas unidades didácticas (no caso de realizarse máis unha proba por avaliación, a nota das probas será a media

aritmética das notas obtidas en cada unha delas): ata 10 puntos. Para aprobar será necesario obter mínimo un 5. A nota/s da/s proba/s escrita/s

teórica/s ponderará un 80%.

-Actividades diarias, tarefas, traballos de investigación do módulo relacionados co proxecto final así como probas prácticas de cada unha das

avaliacións: ata 10 puntos. Nas tarefas (casos, supostos, exercicios, actividades, traballos, informes...tanto individuais como colectivas, escritas e

orais) valorarase a actitude, entrega en prazo, esforzo, implicación, participación activa, traballo en equipo e interese así como forma de

transmisión e presentación, aplicación das normas e contidos a estudar e utilización do vocabulario e técnicas específicas. Ponderarán un 20%.

A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das avaliacións parciais. Non obstante, a

cualificación final do módulo coincidirá coa obtida na última avaliación parcial previa á realización da FCT, segundo os artigos 31, 32 e 33 da Orde

do 12 de xullo de 2011.

No caso dos alumnos e alumnas que non superen algunha das probas parciais a puntuación máxima que poderá asignarse na última avaliación

parcial será de catro puntos.

PROBAS DE AVALIACIÓN FINAL

Ao finalizar o desenvolvemento do módulo, realizarase unha proba presencial final de carácter global.

Esta proba terán que realizala:

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

presentadas.

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

Os alumnos e alumnas que non superasen o módulo mediante as probas de avaliación presencial parcial.

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 de traballo en grupo segundo

os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo: test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No

caso de ter varias probas, a nota será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. En todo caso a

cualificación total, deberá ser igual ou superior a 5 (farase media a partir da obtención dun 4 na proba escrita). A parte teórica ponderará un 80% e

a parte práctica un 20% (traballos, tarefas, casos prácticos e actividades) nos que se avaliarán tanto os contidos procedementais, como os

contidos actitudinais (puntualidade, asistencia, comportamento, interese, actitude, participación...).

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A superación das actividades de avaliación finais supón a recuperación das partes ou actividades non superadas previamente.

Ao final do módulo faranse probas ou tarefas específicas para superar as unidades non acadadas.

Ás actividades de recuperación deberá presentarse todo o alumnado que non se presentou ás probas parciais ou que non superou algunha delas.

Haberá posibilidade de recuperar a materia pendente nas avaliacións previas á final. Necesario obter nas probas mínimo un 5.

Poderán recuperar a materia pendente en cada avaliación no período contemplado para a realización das probas correspondentes.

No suposto de promocionar ao seguinte curso con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa

recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en período ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período (ao longo do terceiro trimestre). Para este fin, seránlle asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da

data final en que serán avaliados. Realizaráse a proba da avaliación no mes de xuño e computarán para a nota final os seguintes criterios:

80%: proba escrita teórico-práctica.

20%: traballos e actividades realizadas e contidos actitudinais.

A nota final será a resultante da media dos anteriores apartados sendo requisito imprescindible acadar mínimo un 5 e unha nota igual ou superior a

4 en cada unha das partes.

En ambos casos  realizarase un informe de avaliación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedemento de Avaliación PR.75.AVA.01)

- 41 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A proba  extraordinaria para o alumnado  que teña perda do dereito á avaliación continua, consistirá nun exáme teórico práctico  inspirado no 100%

dos resultados de aprendizaxe . Para acadar una avaliación positiva o alumno/a deberá obter en dita proba un mínimo de 5 puntos sobre 10. A

proba será escrita e podería incluir algunha parte oral (teórico-práctica). Versará sobre o contido global do módulo.

Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011 que o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa

duración total máis un 5% de faltas xustificadas. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado

valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no

correspondente regulamento de réxime interior do centro e que o alumno/a poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en

actividades que impliquen riscos tal e como establece a normativa vixente no seu artigo 25.4. O profesorado poderá non permitir a realización de

determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de

risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

A este respecto e para informar ao alumnado o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia nun

determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo se

acumulase un 15% de non asistencias con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe,

comunicarase a perda do dereito á avaliación continua.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

O alumno/a será apercibido/a ou perderá o dereito a avaliación continua, cando supere o número de faltas equivalente a:

Apercibimento superada a perda do 6% da duración do módulo: 14,4 faltas de asistencia (15 faltas).

Perda do dereito á avaliación continua superado o 15% da duración do módulo: 24 faltas de asistencia sin xustificar máis 12 faltas xustificadas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando o grao de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademáis a

programación será revisada ao inicio de curso  entregarase unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizaráse o modelo MD.75.PRO.03 do procedemento da Programación PR.75.PRO.01 que de ser o caso,

entregarase a xefatura de departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondentes actas de departamento.

Empregarase a plataforma de xestión das programacións (www.edu.xunta.es/programacions).

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento da

Programación.

A avaliación da propia práctica docente efectuarase a través das correspondentes enquisas ao alumnado, así como a través da comunicación
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continua profesor-alumnado.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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."

Dado que este módulo desenvólvese ao longo do 1º curso do ciclo (e suponse que os alumnos non se coñecen), como avaliación inicial realizarase

unha sesión oral (dinámica grupal) e outra escrita de avaliación inicial (sobre coñecementos previos da materia, expectativas, intereses,

motivacións así como sobre a experiencia profesional) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e cos datos de información da

matrícula.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Segundo a diversidade do alumnado, as medidas de reforzo versarán sobre exercicios e traballos complementarios, así como aclaración de

dúbidas en titorías.

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promoverá a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible garantir a consecución efectiva dos resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15. De acordo

co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os

ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo traballarase coa educación en valores non só a través dos contidos actitudinais recollidos no currículo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro. Para este módulo podemos destacar:
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-Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento farase diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

-Educación ambiental: é fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se

dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

-Educación para a saúde: é importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

-Educación para a convivencia: procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de

probas, etc.

-Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

-Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico-

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

-Posta en valor do patrimonio cultural de Galicia.

Atendendo os obxectivos anuais que desenvolven o Plan funcional e Estratéxico do Centro, concretamente:

-Potenciar a conservación do patrimonio cultural e facilitar a relación do alumnado cos seus maiores para que poidan empaparse do universo

cultural que atesouran e así contribuír á conservación de tradicións, técnicas, usos, costumes e saberes.

-Situar o galego como instrumento básico de difusión da cultura de Galicia e da cultura universal en todos os niveis e áreas educativas.

-Facilitar a plena integración lingüística dos alumnos e alumnas procedentes de fóra de Galicia.

Programanse as seguintes actividades de carácter transversal:

-Titorar, apoiar, conducir e orientar ao alumnado na elaboración dos traballos de investigación cos que participan en distintos

certames/eventos/concursos de posta en valor do patrimonio cultural galego no sector turístico, gastronómico e alimentario.

-Participar nos eventos programados.

-Posibilidade de introducir nos distintos trimestres a actividade Diccionario visual multilingüe, que consiste na elaboración dunha entrada nun

glosario visual multilingüe.

-Fomento do Plurilingüismo.

-Incrementar as competencias do alumnado en linguas estranxeiras.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

En colaboración cos outros módulos poderíase xestionar a visita a un hotel/establecemento de hostalería co obxectivo de coñecer a organización
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das distintas unidades departamentais así como a participación en distintos eventos tematizados consonte ao momento do ano en que nos

atopemos.

Contémplase a posibilidade de realizar algunha charla ou organización protocolaria simulada dalgún acontecemento, así como a asistencia ou

visita a algún evento ou establecemento relacionado dalgún xeito co sector da hostalería e o turismo. Asimesmo, tentarase recibir no CIFP  a algún

xestor dun pequeno establecemento de aloxamento turístico.

10.Outros apartados

10.1) Coordinación actividades con outros módulos.

Posibilidade de coordinación dalgunha actividade con outros módulos dos ciclos pertencentes á familia profesional da Hostalería e Turismo.
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