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Profesorado asignado ao módulo LUIS MIGUEL OTERO PRADA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado LUIS MIGUEL OTERO PRADA

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 OFERTAS GASTRONÓMICAS do Z.M. SERVIZOS EN RESTAURACIÓN MODULAR; tomado como

referencia o Decreto 58/2010, do 18 marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de Técnico

en Servizos en Restauración e introducindo as adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as

características do contorno socio-cultural 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.

O perfil profesional do título de técnico en servizos en restauración 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.

A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de preparación, presentación e servizo de alimentos e bebidas, así como as de

atención á clientela no ámbito da restauración, seguindo os protocolos de seguridade establecidos e actuando segundo normas de hixiene,

prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Competencias profesionais, persoais e sociais.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan deseguido:

a) Elixir o tipo de servizo de alimentos e bebidas que se debe levar a cabo a partir da información requirida.

b) Recibir, almacenar e distribuír materias primas en condicións idóneas, para o seu uso posterior.

c) Preparar espazos, maquinaria, útiles e ferramentas para a posta a punto de distintas unidades de produción e/ou prestación de servizos.

d) Executar os procesos e as operacións de preservizo e/ou postservizo necesarios para o desenvolvemento das actividades de produción e/ou

prestación de servizos, tendo en conta o ámbito da súa execución e a estandarización dos procesos.

e) Desenvolver as actividades de servizo e atención á clientela adecuándose aos seus requisitos, con aplicación das normas básicas de protocolo

e tendo en conta a estandarización dos procesos para alcanzar a súa satisfacción.

f) Executar os procesos de facturación e cobramento, se procede, utilizando correctamente as tecnoloxías da información e da comunicación

relacionadas.

g) Atender suxestións e solucionar as posibles reclamacións efectuadas pola clientela dentro do ámbito da súa responsabilidade.

h) Aplicar protocolos de seguridade laboral e ambiental, hixiene e calidade durante todo o proceso produtivo, para evitar danos nas persoas e no

medio.

i) Cumprir os obxectivos de produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais axeitadas

cos membros do equipo de traballo.

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

competencia.

k) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

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

m) Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego desenvolvendo unha cultura emprendedora, e adaptándose a diferentes postos

de traballo e a novas situacións.

n) Establecer e administrar unha pequena empresa, realizando unha análise básica de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de
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comercialización.

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

Contorno profesional.

1. Esta figura profesional desenvolve a súa actividade profesional en empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector da

hostalaría, aínda que tamén pode traballar por conta propia en pequenos establecementos de restauración. Esta profesión desenvólvese en

sectores e subsectores produtivos en que se desenvolvan procesos de elaboración e servizo de alimentos e bebidas, como o sector da hostalaría

e, no seu marco, as áreas de hostalaría e restauración (tradicional, moderna e colectiva).

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Camareiro/a de bar e cafetaría ou restaurante.

Xefe/a de rango.

Empregado/a de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas.

Barman.

Axudante de somelier.

Auxiliar de servizos en medios de transporte.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

1. O cambio nos hábitos de vida da poboación consumidora. Ademais das implicacións obvias do feito de que Galicia sexa un destino turístico

tradicional, os hábitos de vida da cidadanía están a cambiar a grande velocidade. A incorporación da muller ao traballo remunerado, a proliferación

de fogares dun só individuo e o afastamento dos postos de traballo son, entre outros, factores que inciden directamente sobre o consumo de

alimentos fóra do fogar.

2. A tipoloxía dos establecementos. En relación co anterior, as cadeas de restauración rápida, de restauración moderna, de restaurantes temáticos

e a "neorestauración", así como os servizos para colectividades, son o subsector que maior crecemento está a experimentar, e espera que se

manteña nos vindeiros anos. Pola contra, o mercado apunta a un estancamento dos restaurantes tradicionais e de luxo, ligados a un servizo de

tipo clásico.

3. Evolución tecnolóxica. A desaparición progresiva de establecementos altamente especializados e ligados ao servizo tradicional, xunto co

desenvolvemento de novas empresas de restauración, obriga a unha grande polivalencia a este tipo de profesional. Ao mesmo tempo, a

organización da produción está variando substancialmente cara a unha maior especialización nas tarefas e unha maior capacidade de

coordinación entre cada fase; en relación con isto, os horarios tenden a flexibilizarse.

4. A formación do persoal profesional. Como consecuencia do anterior, o sector reclama unha cantidade importante de profesionais dos servizos,

con especial capacidade para abranguer un número amplo de tarefas e un talante continuo de orientación cara á clientela. Doutra banda, fanse

imprescindibles as actitudes favorables cara á autoformación e cara á responsabilidade, tanto no referido á importancia da seguridade, da hixiene e

da calidade, como á posición que supón traballar nun contorno organizativo de estandarización crecente.

OFERTAS GASTRONÓMICAS: é un módulo transversal ó resto dos ciclos formativos de grao medio desta familia,  pero ten un carácter de

asociado a Unidade de competencia.

A formación deseñada no presente módulo é a necesaria para desempeñar a función de DETERMINACIÓN DA OFERTA DE PRODUTOS E

SERVIZOS, ACORDES COAS FÓRMULAS DE RESTAURACIÓN MÁIS CARACTERÍSTICAS DE GALICIA.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0045_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 A gastronomía, as empresas e
fórmulas de restauración

Identificación dos conceptos de gastronomía, ofertas
gastronómicas, empresas e fórmulas de restauración.

30 35 X

2 As ofertas gastronómicas:
aspecto nutricional

Análise nutricional das ofertas gastronómicas. 16 18 X

3 Tipos de ofertas gastronómicas:
carta e menú.

Clasificación e identificación de cartas e menús. 21 24 X

4 Deseño e asignación de prezos
a ofertas gastronómicas

Análise dos custos en restauración e deseño da oferta. 20 23 X X

Total: 87

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 A gastronomía, as empresas e fórmulas de restauración 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica as empresas de restauración, e analiza a súa tipoloxía e as súas características. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As ofertas gastronómicas ó longo da historia. 14,011.1 Identificar as diferentes fases na evolución da cociña na historia

1.2 Distinguir as correntes culinarias actuais.

Os diferentes tipos de establecementos e fórmulas de
restauración

16,022.1 Describir as características dos establecementos e fórmulas de
restauración tanto tradicionais coma de neo-restauración.

2.2 Establecer a organización departamental en función da tipoloxía do
establecemento.

2.3 Analizar os requerimentos que figuran na lexislación autonómica para
restaurantes e cafetarías de Galicia.

30TOTAL

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 (%)

S 10 CA1.1 Identificáronse os tipos de establecementos segundo os seus sistemas de
produción, xestión e tipo de distribución ou servizo.

PE.1 - Cuestionario sobre tipos de
establecementos de restauración atendendo
a diferentes criterios

•

S 10 CA1.2 Describíronse as fórmulas de restauración. PE.2 - Cuestionario sobre as características
das fórmulas de restauración.

•

S 10 CA1.3 Caracterizáronse os tipos de ofertas asociadas a cada fórmula de restauración. PE.3 - Cuestionario sobre a asociación
dunha oferta coa súa fórmula de
restauración.

•

N 5 CA1.4 Identificáronse as características e as necesidades do público obxectivo dos
establecementos de diversos tipos.

PE.4 - Cuestionario sobre o público
obxectivo dos diferentes establecementos.

•

S 20 CA1.5 Recoñecéronse as principais normas que ordenan e regulan a composición, o
ofrecemento, os prezos e a publicidade das ofertas gastronómicas nas empresas de
restauración en Galicia.

PE.5 - Cuestionario sobre a normativa
vixente en canto ás ofertas gastronómicas
nas empresas de restauración en Galicia.

•

S 10 CA1.6 Caracterizouse a situación actual do sector da restauración en Galicia e a oferta dos
establecementos que o compoñen.

PE.6 - Cuestionario sobre as características
actuais do sector da restauración en Galicia.

•

S 10 CA1.7 Identificáronse os sistemas actuais en restauración no relativo á xestión, á aplicación
das novas tecnoloxías nos procesos de produción, e ás tendencias culinarias.

PE.7 - Cuestionario sobre a xestión,
produción e tendencias culinarias actuais en
restauración

•

S 10 CA1.8 Valorouse a utilización de materias primas semielaboradas ou elaboradas que
comercializa a industria alimentaria.

TO.1 - Lista de cotexo sobre tipo de
materias primas empregadas segundo as
tendencias culinarias.

•

S 5 CA1.9 Caracterizáronse os departamentos, as súas funcións e os seus postos. PE.8 - Cuestionario sobre a organización
departamental e postos de traballo.

•

N 5  CA1.10 Recoñecéronse as relacións interdepartamentais. PE.9 - Cuestionario sobre organigrama.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5  CA1.11 Identificáronse os documentos asociados aos departamentos e aos postos. PE.10 - Cuestionario sobre documentación
empregada nos departamentos.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das empresas de restauración.

 Tipos de establecemento e fórmulas de produción e servizo na restauración.

 Normativa reguladora.

 O sector da restauración en Galicia.

 Tendencias actuais en restauración.

 Relacións interdepartamentais. Circuítos documentais.

 Coordinación do proceso de definición da ficha técnica e de produción con outros departamentos.

 Valoración das aptitudes e das actitudes dos membros do equipo.

 Participación e cooperación no traballo en equipo no sector da restauración.

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

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)

14,0As ofertas gastronómicas ó
longo da historia. -
Exposición e investigación
da gastronomía nas
diferentes etapas históricas.

Explicación dos
diferentes aspectos que
inclúe o concepto
gastronomía, da
historia e evolución da
cociña.
Indicación dos
personaxes máis
salientables e das
correntes culinarias
actuais e a súa relación
coas diferentes ofertas
gastronómicas

• Investigación a través
de internet e selección
da acepción do término
gastronomía que lle
parece máis acertada
ou completa

•

Elaboración dun
esquema da evolución
histórica da cociña,
mencionando as novas
correntes culinarias e
os seus precursores.
Elaboración dun cadro
comparativo entre
cociña tradicional e
nouvelle cuisine
analizando a oferta
gastronómica.

•

Cadro resumo coas
características da
gastronomía nas
diferentes épocas da
historia, cadro
comparativo cociña
tradicional-nouvelle
cuisine

• Apuntamentos, vídeos,
publicacións
especializadas, aula de
ordenadores,
ordenador aula.

• PE.1 - Cuestionario
sobre tipos de
establecementos de
restauración atendendo
a diferentes criterios

•

PE.2 - Cuestionario
sobre as características
das fórmulas de
restauración.

•

PE.3 - Cuestionario
sobre a asociación
dunha oferta coa súa
fórmula de restauración.

•

PE.4 - Cuestionario
sobre o público obxectivo
dos diferentes
establecementos.

•
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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)

16,0Os diferentes tipos de
establecementos e fórmulas
de restauración  -
Descripción dos
establecementos e fórmulas
de restauración

Descrición dos
diferentes tipos de
establecementos e
fórmulas de
restauración.
Asociación a cada un
de  posibles menús.
Desta maneira débese
trasladar ó alumno, a
idea que dende o inicio
deben efectuarse
ofertas gastronómicas,
e na medida en que
incorporemos variables
daránse respostas máis
complexas que se
manifestan en diversos
tipos de ofertas
gastronómicas

•

Exposición da
normativa vixente en
materia de ordenación
de establecementos de
restauración en Galicia.
Análise dos tipos de
establecementos de
restauración en Galicia.

•

Cadro comparativo
entre establecementos
de cociña tradicional e
fast food.
Redacción dun menú
simple

•

Confección dun cadro
resumo da normativa
galega en canto ás
características das
empresas de
restauración.
Resolución de
cuestións a cerca desta
norma.

•

Cadro comparativo
entre restaurantes de
cociña tradicional e fast
food. Redacción dun
menú simple. Resumo
e resolución cuestións
normativa de
ordenación de
establecementos de
restauración de Galicia.

• Apuntamentos,
fotocopias normativa,
vídeos, publicacións
especializadas, aula de
ordenadores,
ordenador aula.

• PE.5 - Cuestionario
sobre a normativa
vixente en canto ás
ofertas gastronómicas
nas empresas de
restauración en Galicia.

•

PE.6 - Cuestionario
sobre as características
actuais do sector da
restauración en Galicia.

•

PE.7 - Cuestionario
sobre a xestión,
produción e tendencias
culinarias actuais en
restauración

•

PE.8 - Cuestionario
sobre a organización
departamental e postos
de traballo.

•

PE.9 - Cuestionario
sobre organigrama.

•

PE.10 - Cuestionario
sobre documentación
empregada nos
departamentos.

•

TO.1 - Lista de cotexo
sobre tipo de materias
primas empregadas
segundo as tendencias
culinarias.

•

30,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As ofertas gastronómicas: aspecto nutricional 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Interpreta propiedades dietéticas e nutricionais básicas dos alimentos e relaciónaas coas posibilidades de ofertas. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os alimentos e as sustancias nutritivas 6,011.1 Identificar as sustancias nutritivas e as súas funcións.

1.2 Caracterizar os grupos de alimentos segundo o seu contido de diferentes
sustancias nutritivas.

A dieta equilibrada 10,022.1 Identificar a pirámide dos alimentos e a nova roda de alimentos.

2.2 Recoñecer as necesidades enerxéticas e nutricionais dunha dieta
equilibrada.

2.3 Calcular o valor calórico total dunha dieta.

16TOTAL

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 (%)

S 25 CA2.1 Caracterizáronse os grupos de alimentos. PE.1 - Cuestionario sobre as características
dos grupos de alimentos

•

S 25 CA2.2 Identificáronse os principios inmediatos e outros nutrientes, así como a utilización
que fai deles o organismo.

OU.1 - Traballo de investigación usando
Internet, no que se deben identificar os
ingredientes que compoñen un plato
tradicional proposto, os nutrientes que
conteñen eses elementos, o uso que fai
deles o organismo, e valoración nutricional
global do plato.

•

N 5 CA2.3 Recoñecéronse as necesidades nutricionais de cada biotipo ou do colectivo que o
integra en cada etapa da vida.

PE.2 - Cuestionario sobre as sustancias
nutritivas que se precisan nas diferentes
etapas da vida.

•

S 5 CA2.4 Describíronse as dietas tipo. PE.3 - Cuestionario sobre as características
das diferentes dietas.

•

S 30 CA2.5 Determinouse o valor enerxético e nutritivo global dunha dieta. PE.4 - Exercicio no que se calcula o valor
calórico dos alimentos.

•

S 5 CA2.6 Recoñecéronse os valores para a saúde da dieta mediterránea, da dieta atlántica e
da variedade de métodos de cociñado.

PE.5 - Cuestionario sobre a relación entre
dieta -inxesta de graxas- e saúde.

•

N 5 CA2.7 Caracterizáronse as dietas para necesidades alimentarias específicas. PE.6 - Cuestionario sobre dietas segundo a
idade ou situación vital.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Alimentación e nutrición.

 Composición dos alimentos.

 Función e degradación de nutrientes.

 Necesidades nutricionais.

 Dieta equilibrada.

 Dietas tipo: dieta mediterránea e dieta atlántica.

 Caracterización de dietas para persoas con necesidades alimentarias específicas.

 Aceptación da relación entre saúde e dieta equilibrada.

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)

6,0Os alimentos e as
sustancias nutritivas -
Descrición dos procesos de
alimentación e nutrición.

Explicación de tódolos
conceptos ó redor da
alimentación e
nutrición.

•

Indicación de dietas
especiais e exemplos
de menús asociados a
elas.

•

Elaboración dun cadro
comparativo
alimentación-nutrición e
dun esquema dos
grupos de alimentos
alimentos.

•

Proposta de menús
para dietas específicas.

•

Cadros resumo,
representacións
gráficas, proposta
menús.

• Apuntamentos,
ordenadores,
publicacións
especializadas.

• OU.1 - Traballo de
investigación usando
Internet, no que se
deben identificar os
ingredientes que
compoñen un plato
tradicional proposto, os
nutrientes que conteñen
eses elementos, o uso
que fai deles o
organismo, e valoración
nutricional global do
plato.

•

PE.1 - Cuestionario
sobre as características
dos grupos de alimentos

•

PE.2 - Cuestionario
sobre as sustancias
nutritivas que se
precisan nas diferentes
etapas da vida.

•

PE.3 - Cuestionario
sobre as características
das diferentes dietas.

•
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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)

10,0A dieta equilibrada -
Identificación do concepto
de dieta equilibrada.

Explicación do
concepto de dieta
equilibrada
(requerimentos
enerxéticos e
nutricionais) coa
representación gráfica
sobre a proporción
idónea da inxesta
diaria: nova roda de
alimentos e pirámide de
alimentos.

•

Caracterización da
dieta equilibrada:
explicación da
distribución calórica
diaria en cada inxesta e
do proceso de
conversión de calorías
en gramos. Explicación
do procedemento de
cálculo do valor calórico
dun alimento e dun
menú.

•

Resumo dos
requerimentos que
debe cumprir unha
dieta para ser
considerada
equilibrada. Realización
da representación
gráfica das
necesidades
nutricionais nunha dieta
equilibrada.

•

Resolución casos
prácticos de conversión
de aporte calórico en
gramos de principios
inmediatos e cálculo do
valor calórico total dun
menú.

•

Resumo características
grupos de alimentos,
representación gráfica
dieta equilibrada, cadro
cálculo valor calórico
total dos alimentos.

• Apuntamentos, táboa
de composición de
alimentos, vídeos,
publicacións
especializadas, aula de
ordenadores,
ordenador aula.

• PE.4 - Exercicio no que
se calcula o valor
calórico dos alimentos.

•

PE.5 - Cuestionario
sobre a relación entre
dieta -inxesta de graxas-
e saúde.

•

PE.6 - Cuestionario
sobre dietas segundo a
idade ou situación vital.

•

16,0TOTAL

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Tipos de ofertas gastronómicas: carta e menú. 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina ofertas gastronómicas e caracteriza as súas especificidades. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Que ofrecemos á nosa clientela?: As cartas e os menús. 21,011.1 Identificar o concepto e tipos de carta e menús.

1.2 Planificar cartas e menús.

21TOTAL

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 40 CA3.1 Relacionáronse as ofertas coas fórmulas de restauración. PE.1 - Cuestionario sobre as ofertas
gastronómicas e fórmulas de restauración.

•

S 60 CA3.2 En supostos prácticos debidamente caracterizados: Describíronse e argumentáronse
os criterios aplicados na elaboración da oferta de comidas e bebidas. Definiuse a estrutura
da oferta. Estableceuse o nome das ofertas. Elaborouse a ficha de especificación técnica de
xéneros. Especificáronse as necesidades cuantitativas e cualitativas das materias primas.
Determinouse a presentación da oferta. Estableceuse a súa conservación e a súa
rexeneración, de cumpriren.

PE.2 - Exemplo de oferta de comidas e
bebidas.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Descrición, caracterización e clases de ofertas.

 0Valoración de resultados.

  Autonomía na definición de ofertas gastronómicas.

  Iniciativa e interese por coñecer o ciclo natural no contorno máis próximo dos produtos das ofertas gastronómicas.

  Respecto polas actitudes, as opinións e os comportamentos doutras persoas, na procura do consenso entre puntos de vista diferentes.

  Interese por evitar e analizar riscos e intoxicacións asociadas aos produtos e servizos.

 Cultura gastronómica galega.

 Cociña de mercado e estacionalidade dos produtos galegos de calidade.

 Elementos e variables das ofertas.

 Ofertas básicas (menú, carta, bufé, etc.): descrición e análise.
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Contidos

 Planificación das ofertas gastronómicas.

 Aspectos para ter en conta no deseño e na redacción das ofertas gastronómicas.

 Realización de ofertas básicas.

 Técnicas publicitarias de venda para a presentación das ofertas gastronómicas.

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)

21,0Que ofrecemos á nosa
clientela?: As cartas e os
menús. - Análise das
ofertas gastronómicas:
cartas de pratos, viños e
menús.

Explicación do
concepto de carta e
clasificación atendendo
a diferentes criterios.
Exposición da
estructura dunha carta
de pratos e viños.
Explicación do
concepto de menú e
clasificación atendendo
a diferentes criterios.

•

Aportación de datos
sobre supostos lugares
(recomendándose
utilizar ó principio o
contorno do Centro),
tipos de
establecementos,
clientelas, etc.
Exposición das normas
básicas a ter en conta
na composición de
menús e na
formalización por
escrito.

•

Explicación e
clasificación dos viños
atendendo a diferentes
criterios.
Indicación das páxinas
de internet onde
recoller información
sobre D.O. de viños da
comunidade autónoma
de Galicia.

•

Resumo características
cartas e menús.

•

Confección de cartas e
menús (por parellas).

•

Elaborar un cadro coas
D.O. indicando as
zonas xeográficas, ríos,
tipos de uva e viños e
características
principais dos viños.
Indicar nun mapa de
Galicia as D.O

•

Esquema resumo.•

Carta sinxela de pratos
e viños. Modelos de
menús.

•

Cadro con información
das  D.O. de viños e
mapa coa súa
situación.

•

Apuntes.•

Exemplares de cartas e
menús de diferentes
establecementos.

•

Ordenadores.•

PE.1 - Cuestionario
sobre as ofertas
gastronómicas e
fórmulas de restauración.

•

PE.2 - Exemplo de oferta
de comidas e bebidas.

•

21,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Deseño e asignación de prezos a ofertas gastronómicas 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o deseño de ofertas gastronómicas. SI

RA5 - Calcula os custos globais da oferta e analiza as variables que os compoñen. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos das vendas en restauración 15,011.1 Identificar os elementos, custos e beneficios, das vendas.

1.2 Calcular os custos das ofertas gastronómicas.

1.3 Fixar o prezo de venda das ofertas gastronómicas.

Deseño dunha oferta gastronómica. 5,022.1 Cumprimentar a documentación precisa para establecer custos.

2.2 Aplicar o sistemas de cálculo do prezo de venda.

2.3 Empregar as técnicas de publicidade e venda no soporte físico da oferta.

20TOTAL

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 5 CA4.1 Tivéronse en conta as características e as necesidades da clientela. PE.1 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

S 2 CA4.2 Valoráronse os recursos humanos e materiais dispoñibles. TO.1 - Lista de cotexo sobre os rr.hh. no
deseño dunha oferta gastronómica.

•

S 2 CA4.3 Identificáronse os obxectivos económicos do establecemento. PE.2 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

S 10 CA4.4 Aplicáronse criterios de equilibrio nutricional e propiciouse a creación de hábitos
saudables.

PE.3 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

S 2 CA4.5 Fixáronse aspectos de presentación e servizo das ofertas de comidas e bebidas. PE.4 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

S 5 CA4.6 Considerouse a estacionalidade, o emprazamento e a imaxe corporativa do
establecemento.

TO.2 - Lista de cotexo sobre estacionalidad,
emprazamento e imaxe no deseño dunha
oferta gastronómica.

•

S 2 CA4.7 Comprobouse e valorouse o equilibrio interno da oferta. PE.5 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

N 2 CA4.8 Definíronse as necesidades de variación e rotación da oferta. PE.6 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

S 5 CA4.9 Aplicáronse as técnicas publicitarias de venda nos soportes utilizados para a súa
comunicación.

PE.7 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5  CA4.10 Seleccionáronse os produtos culinarios e os de pastelaría e repostaría, e
recoñeceuse a súa adecuación ao tipo de oferta e os obxectivos do establecemento.

PE.8 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

S 5 CA5.1 Identificouse a documentación asociada ao cálculo de custos. PE.9 - Cuestionario sobre fichas técnicas.•

S 5 CA5.2 Identificáronse as variables implicadas no custo da oferta e os obxectivos
económicos establecidos.

PE.10 - Cuestionario sobre os custos en
restauración.

•

S 5 CA5.3 Interpretouse correctamente a documentación relativa ao rendemento e ao
escandallo de materias primas, así como á valoración de elaboracións culinarias.

PE.11 - Cuestionario sobre fichas técnicas.•

S 5 CA5.4 Valoráronse e determináronse os custos das elaboracións de cociña, e das de
pastelaría e repostaría.

TO.3 - Lista de cotexo sobre custos na
creación das fichas técnicas.

•

S 10 CA5.5 Formalizouse a documentación específica. PE.12 - Cuestionario sobre fichas técnicas.•

S 10 CA5.6 Recoñecéronse os métodos de fixación de prezos. PE.13 - Cuestionario sobre cálculo do prezo
de venda dunha oferta gastronómica.

•

S 5 CA5.7 Distinguíronse os custos fixos e os variables. PE.14 - Cuestionario sobre os custos en
restauración.

•

S 10 CA5.8 Realizáronse as operacións de fixación de prezos da oferta gastronómica. PE.15 - Exercicio de cálculo do prezo de
venda dunha oferta gastronómica.

•

N 5 CA5.9 Utilizáronse correctamente os medios ofimáticos dispoñibles. PE.16 - Exercicio de deseño dunha oferta
gastronómica.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cálculo de custo de ofertas gastronómicas.

 Prezo de venda. Compoñentes. Métodos de fixación do prezo de venda.

 Corrección sistemática dos erros detectados no control dos custos da oferta.

 Posibilidades de aforro enerxético.

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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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)

15,0Elementos das vendas en
restauración - Análise dos
custos e beneficios das
vendas nun
establecemento de
restauración.

Exposición dos
elementos que forman
parte das vendas dun
restaurante ¿prezo de
venda dun prato-
Representación gráfica.

•

Exposición de fases
para a
cumprimentación dunha
ficha técnica dun prato
ou escandallo. Facilitar
supostos para poñer en
práctica as diferentes
fases para calcular o
custo de materias
primas dunha oferta
gastronómica.

•

Explicación dos
métodos para fixar o
prezo de venda dun
prato/menú

•

Resolución de
preguntas curtas sobre
conceptos, fórmulas a
aplicar para os
diferentes cálculos e
representacións
gráficas.

•

Cumprimentación de
fichas técnicas.
Cálculo do custo de
materias primas.

•

Recollida datos e
aplicación en exercicios
de cálculo de prezos de
venda polos diferentes
sistemas explicados

•

Fichas técnicas
cumprimentadas.

•

Esquema conceptos e
procedementos de
cálculo. Fórmulas a
aplicar nos diferentes
sistemas de fixación do
prezo de venda dunha
oferta gastronómica.

•

 Pratos e menús
valorados.

•

Modelo impresos fichas
técnicas

•

Apuntes. Ordenadores.•

PE.9 - Cuestionario
sobre fichas técnicas.

•

PE.10 - Cuestionario
sobre os custos en
restauración.

•

PE.11 - Cuestionario
sobre fichas técnicas.

•

PE.12 - Cuestionario
sobre fichas técnicas.

•

PE.13 - Cuestionario
sobre cálculo do prezo
de venda dunha oferta
gastronómica.

•

PE.14 - Cuestionario
sobre os custos en
restauración.

•

PE.15 - Exercicio de
cálculo do prezo de
venda dunha oferta
gastronómica.

•

PE.16 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

TO.3 - Lista de cotexo
sobre custos na creación
das fichas técnicas.

•
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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)

5,0Deseño dunha oferta
gastronómica. - Confección
dunha oferta gastronómica
sinxela.

Explicación das fases
do deseño dunha oferta
gastronómica: guión.

• Elaboración dun
informe argumentando
a selección dos
elementos oferta.
Cumprimentación
impresos: fichas
técnicas e valoración
nutricional

• Deseño oferta
gastronómica.

• Información facilitada ó
longo do curso. Libros
de gastronomía.
Modelos de impresos.
Aula ordenadores

• PE.1 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.2 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.3 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.4 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.5 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.6 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.7 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.8 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

PE.16 - Exercicio de
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

TO.1 - Lista de cotexo
sobre os rr.hh. no
deseño dunha oferta
gastronómica.

•

TO.2 - Lista de cotexo
sobre estacionalidad,
emprazamento e imaxe
no deseño dunha oferta
gastronómica.

•

20,0TOTAL
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito

equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.

Os mínimos para este módulo son:

O conxunto de mínimos esixibles expresados en cada unidade didáctica, apartado 4.c), son os seguintes:

UD. 1.- A gastronomía, as empresas e as fórmulas de restauración.

Identificáronse os tipos de establecementos segundo os seus sistemas de produción, xestión e tipo de distribución ou servizo.

Describíronse as fórmulas de restauración.

Caracterizáronse os tipos de ofertas asociadas a cada fórmula de restauración.

Recoñecéronse as principais normas que ordenan e regulan a composición, o ofrecemento, os prezos e a publicidade das ofertas gastronómicas

nas empresas de restauración en Galicia.

Caracterizouse a situación actual do sector da restauración en Galicia e a oferta dos establecementos que o compoñen.

Identificáronse os sistemas actuais en restauración no relativo á xestión, á aplicación das novas tecnoloxías nos procesos de produción, e ás

tendencias culinarias.

Valorouse a utilización de materias primas semielaboradas ou elaboradas que comercializa a industria alimentaria.

Caracterizáronse os departamentos, as súas funcións e os seus postos.

UD. 2.- As ofertas gastronómicas: aspecto nutricional.

Caracterizáronse os grupos de alimentos.

Identificáronse os principios inmediatos e outros nutrientes, así como a utilización que fai deles o organismo.

Determinouse o valor enerxético e nutritivo global dunha dieta.

Describíronse as dietas tipo.

Recoñecéronse os valores para a saúde da dieta mediterránea, da dieta atlántica e da variedade de métodos de cociñado.

UD.3.- Tipos de ofertas gastronómicas: carta e menú.

Relacionáronse as ofertas coas fórmulas de restauración.

En supostos prácticos debidamente caracterizados:

Describíronse e argumentáronse os criterios aplicados na elaboración da oferta de comidas e bebidas.

Definiuse a estrutura da oferta.

Estableceuse o nome das ofertas.

Elaborouse a ficha de especificación técnica de xéneros.

Especificáronse as necesidades cuantitativas e cualitativas das materias primas.

Determinouse a presentación da oferta.

Estableceuse a súa conservación e a súa rexeneración, de cumpriren.

UD. 4.-Deseño e asignación de prezos a ofertas gastronómicas:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Tivéronse en conta as características e as necesidades da clientela.

Valoráronse os recursos humanos e materiais dispoñibles.

Identificáronse os obxectivos económicos do establecemento.

Aplicáronse criterios de equilibrio nutricional e propiciouse a creación de hábitos saudables.

Fixáronse aspectos de presentación e servizo das ofertas de comidas e bebidas.

Considerouse a estacionalidade, o emprazamento e a imaxe corporativa do establecemento.

Comprobouse e valorouse o equilibrio interno da oferta.

Aplicáronse as técnicas publicitarias de venda nos soportes utilizados para a súa comunicación.

Seleccionáronse os produtos culinarios e os de pastelaría e repostaría, e recoñeceuse a súa adecuación ao tipo de oferta e os obxectivos do

establecemento

Identificáronse as variables implicadas no custo da oferta e os obxectivos económicos establecidos.

Identificouse a documentación asociada ao cálculo de custos

Interpretouse correctamente a documentación relativa ao rendemento e ao escandallo de materias primas, así como á valoración de elaboracións

culinarias.

Valoráronse e determináronse os custos das elaboracións de cociña, e das de pastelaría e repostaría.

Formalizouse a documentación específica.

Recoñecéronse os métodos de fixación de prezos.

Distinguíronse os custos fixos e os variables.

Realizáronse as operacións de fixación de prezos da oferta gastronómica.

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

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de AVALIACIÓN CONTINUA E INTEGRAL do alumno que proporcionará información sobre

a marcha da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo

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

As avaliacións terán unha cualificación de 1 a 10 e se comporán do seguiente xeito:

1) PROBA ESCRITA (poderán ser cuestionarios tipo test, preguntas de desenvolver ou cuestión curtas, de relacionar, casos prácticos,

exercicios..., e todos aqueles aspectos recollidos nos criterios de avaliación do módulo): representa o 60% da nota da avaliación, en base ao peso

outorgado aos CA. Valorarase de 1 a 10 puntos. A nota mínima para o aprobado é de 5 puntos.

En xeral, farase unha proba escrita por avaliación, en caso de realizar mais de unha, a nota deste ítem será a media aritmética das probas, sempre

e cando se obteña unha nota mínima de 5 en cada unha delas.

2) TRABALLOS (de investigación, desenvolvemento de contidos orais ou escritos, simulacións, debates, etc.): representa o 30% da nota da

avaliación. Valoraranse de 1 a 10 puntos cada un deles. A nota mínima para o aprobado é de 5 puntos en cada un deles. Os traballos avaliaranse

segundo a táboa de observación deseñada polo profesor.

En xeral, se avaliará: presentación, estrutura, adecuación do contido ao nivel esixido, conclusións (capacidade crítica), creatividade, iniciativa,

esforzo e autosuficiencia na busca de información e no manexo de bibliografía especializada, capacidade comunicativa, organización na
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exposición, etc.

A nota polos traballos realizados durante a avaliación parcial será a media aritmética. Non se fará media en caso de non acadar, en cada un deles,

unha nota mínima de 5 puntos. Só se cualificarán os traballos entregados en tempo e forma. Os traballos serán orixinais, é decir, aqueles nos que

se detecte que son copias literais de textos ou plaxio de otros autores e/ou compañeiros, serán avaliados con 0 puntos.

3) Observación de actitudes (grao de participación, nivel de madurez, comportamento cívico e educado no entorno da aula, participación,

iniciativa e interese e todos aqueles aspectos recollidos nos criterios de avaliación do modulo): representa un 10% da nota da avaliación.

Para determinar a NOTA das AVALIACIÓNS PARCIAIS, farase a media ponderada dos distintos traballos e probas. Para poder realizar esta media

é preciso ter unha cualificación de 5 puntos, sobre 10, en cada un dos apartados descritos anteriormente.

A NOTA FINAL do MÓDULO será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nas 3 avaliacións. Non obstante, a cualificación final do

módulo coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial, segundo o artigo 34 da Orde do 12 de xullo de 2011. No caso do alumnado que teña

non superada algunha das avaliacións trimestrais, a puntuación máxima que poderá asignarse na terceira avaliación parcial será de 4 puntos.

Todos os traballos obxecto de cualificación quedarán arquivados polo profesorado, xa que forman parte da cualificación do alumnado.

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

Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan

ao alumnado adquirir as capacidades non acadadas e cumprir cos mínimos esixidos. No seu caso o alumnado deberá presentar os traballos

correspondentes non presentados no momento. De non presentalos, en ningún caso será posible aprobar, nin sequera nos exames de

recuperación ou os extraordinarios, excepto no caso de que se presenten antes destes últimos.

Estas actividades e traballos organizaranse de forma personalizada, a súa descrición, obxetivos e instrucións para o seu desenvolvemento.

- A recuperación do módulo levaranse a cabo sempre antes do 31 de maio en horario que determinará a xefatura de estudos co profesor do

módulo e o titor do ciclo.

A proba estará baseada nos criterios de realización dentro dos mínimos esixibles. Deberán presentar os traballos correspondentes, suspensos ou

non presentados no seu momento obligatoriamente, para poder optar á proba de recuperación. Terá un carácter de síntese e a variedade de

actividades irá en función das necesidades de formación e repaso de cada un dos alumnos/as que non acadaron os mínimos esixibles para unha

avaliación positiva (5 p), ó longo do curso.

As avaliacións terá unha cualificación de 1 e 10 e se terán en conta os seguintes aspectos:

1) O alumnado deben demostrar que superan o coñecemento dos contidos mínimos para aprobar o módulo correspondente, alcanzando para iso

como mínimo, a cualificación de 5.

2) De non ter aprobadas todas as avaliacións, os alumnos deberán recuperar aquelas avaliacións que estean suspensas no periodo estipulado.

3) Nas probas escritas o alumnado deberá desenvolver un cuestionario formado por unha mixtura de preguntas curtas e outras de

desenvolvemento.

4) Traballos e exercicios prácticos propostos: Valorarase a creatividade, a iniciativa, o esforzo e a autosuficiencia na busca de información e no

manexo de bibliografía especializada. Terase en conta a presentación, a capacidade crítica, a capacidade comunicativa e a organización na

exposición.
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5) Os alumnado que non supere a proba de recuperación de calquera das avaliacións en período ordinario, deben examinarse de toda a materia,

no seu caso, nas probas extraordinarias ao efecto.

Na formación MODULAR o alumnado que suspenda un módulo na proba extraordinaria do mes de xuño, terá que volver a matricularse no seguinte

curso para poder superalo.

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:

Unha proba, inspirada no 100 % dos criterios de avaliación do módulo e servirán asemade como referencia as actividades realizadas durante o

desenvolvemento da formación do módulo. Esta proba terá dúas partes : contidos teóricos e supostos prácticos. O alumnado deberá obter como

mínimo un 5, en cada unha das partes. Non existe a posibilidade de gardar unha parte aprobada se fose o caso.

Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos de

grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: "O número de faltas que

implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de

determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na

xustificación desas faltas"

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establecese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un

alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no

punto anterior.

Será obrigatorio apercibilo previamente (unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente.

Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a

realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final de

módulos correspondente, tal e como se recolle na RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo

no curso 2018/2019:  " O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final

extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011."

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.
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Apercibimento superada a perda do 6% da duración do módulo ........................................... 6 faltas de asistencia.

Perda do dereito a avaliación contínua, superado o 10% da duración do módulo...................... 9 faltas de asistencia

5% de faltas xustificadas ................................................................................................ 5 faltas de asistencia

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 grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguemento mensual:

Empregarase a aplicación informática de elaboración e seguemento de programacións, que se entregará á xefatura de departamento para que

conste nas actas correspondentes.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

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.

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

Será necesario incluir un cuestionario a criterio do profesor/a titular do módulo, ANEXO a esta programación.

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

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

en consecuencia, promover 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 que garantir a consecución efectiva os 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
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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 se traballará coa educación en valores con actitudes recollidas no curriculo do módulo, podendo

destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará 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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Dentro das actividades complementarias encádranse aquelas que se producen como resultado de eventos especiais que se podan organizar no

centro, alén doutras dentro ou fora do centro.

- Visitas a empresas de restauración turística
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- Charlas de profesionais do sector

- Outras que poidan ser de interese e que vaian surxindo ao longo do curso

10.Outros apartados

10.1) ANEXO I - CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN INICIAL DO ALUMNADO.  MÓDULO: OFERTAS GASTRONÓMICAS.
C.M./ZM: COCIÑA E GASTRONOMÍA. CM. SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

CUESTIONARIO DE COÑECEMENTOS PREVIOS

ZM Servizos en Restauración MODULAR           Curso 2018/2019

Módulo: OFERTAS GASTRONÓMICAS

Apelidos e nome:

1.-A que se refire a palabra "gastronomía"?

2.- Que quere dicir a palabra "oferta" referida ó sector da hostalería?

3.-  Pon exemplos de ofertas gastronómicas.

4.- Tipos de establecementos hostaleiros que coñezas.

5.- Que quere dicir "somos o que comemos"?

6.- Que pensas que hai que ter en consideración para establecer o  prezo de venda dun prato?

7.- Comenta brevemente os seguintes términos:

Casa de comidas

Brunch

Menú gastronómico

Dieta equilibrada

Marxe Bruta de Explotación (MBE)

10.2) Información

O profesor do módulo informará ao alumnado matriculado durante a primeira semana do curso escolar dos seguintes aspectos xerais da

programación didáctica:

1. Distribución das Unidades didácticas e temporalización aproximada.

2. Criterios xerais de cualificación e normas básicas.

3. Proceso de recuperación, de selo caso.

4. Actividades previstas durante o curso escolar.

Unha copia da programación (versión alumnado) xerada pola aplicación informática quedará exposta e a disposición do alumnado na biblioteca do

centro educativo (en formato papel ou arquivo informático) e na web do Cifp Compostela, non obstante o profesor poderá complementar esta

acción poñendo a programación en plataformas educativas (Aula Cesga, Aula Virtual, Moodle...).

10.3) Anexo II - Ferramentas Office

Traballarase na aula coas seguintes ferramentas de office que deberán ser recoñecidas e utilizadas por todo o alumnado para o correcto
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desenvolvemento de algunhas tarefas planteadas ao longo do curso:

- Word ou equivalente

- Excel ou equivalente

- PowerPoint ou equivalente

10.4) Anexo III - Materiais

Para a exposición dos contidos por parte do profesor, así como seguimento de estes por parte dos alumnos, empregarase como ferramenta

principal un libro de texto, que pode ser "López Alonso, Ana María; Carabías uñoz, Lorena; Diaz Paniagua, Elena. Ofertas Gastronómicas, 2ª

edición. Editorial Paraninfo", ou calqueira outro libro de texto que resulte axeitado para impartir os contidos do módulo.

Ocasionalmente estas exposicións poderán complementarse con presentacións powerpoint de apoyo, diseño de exercicios, fotocopias, etc.
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