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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2018/201915016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Cociña e gastronomía Ciclos
formativos de
grao medio

CMHOT01Hostalaría e turismo Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0047 Técnicas culinarias 02018/2019 0320

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

Profesorado asignado ao módulo GONZALO SALGUEIROS GÓMEZ,JULIO RODRÍGUEZ BUSTELO,ZULEMA CARMEN GARCÍA CAMPOS,
MARÍA JOSE RODRÍGUEZ LÓPEZ (Subst.),ÓSCAR VAZ DIÉGUEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Executa técnicas de cocción básicas, e identifica as súas características e as súas aplicacións máis usuais, consonte o tipo de materia prima que se
empregue.

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

RA3 - Prepara elaboracións culinarias elementais e identifica os procedementos aplicados a cada materia prima, atendendo ás técnicas de traballo
axeitadas.

RA4 - Elabora gornicións e elementos de decoración en relación co tipo de elaboración e co xeito de presentación.

RA5 - Realiza acabamentos e presentacións, e valora a súa importancia no resultado final da elaboración culinaria.

RA6 - Desenvolve o servizo en cociña e valora as súas implicacións na satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.

CA1.2 Describíronse e clasificáronse as técnicas de cocción.

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

CA1.5 Seleccionáronse ferramentas, maquinaria e útiles necesarios para a realización de técnicas de cocción básicas.

CA1.10 Deducíronse as posibles aplicacións das técnicas de cocción básicas.

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

CA2.4 Identificáronse as elaboracións básicas de múltiples aplicacións empregadas na cociña galega.

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

CA3.2 Realizouse correctamente o escandallo dos xéneros e a valoración das elaboracións culinarias, a partir das fichas de rendemento das materias
primas utilizadas e, de ser o caso, da súa estacionalidade.

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

CA3.4 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios e axeitados, previamente ao desenvolvemento das tarefas.

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

CA4.1 Describíronse e clasificáronse as gornicións xerais, específicas ou de nome propio, as decoracións e as súas aplicacións, tendo en conta o seu
valor nutricional.

CA4.2 Determináronse e combináronse as gornicións e as decoracións adecuadas ao xénero principal que acompañen, atendendo a cores, situación,
montaxe, etc.

CA4.4 Distinguíronse as novas tendencias en decoracións artísticas e presentación de elaboracións culinarias.

CA5.3 Estableceuse o acabamento e a presentación das elaboracións culinarias, de acordo co tipo de servizo e a categoría do establecemento.

CA6.1 Identificáronse os tipos de servizo e as súas características.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Interpretouse a documentación relacionada cos requisitos do servizo.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Executa técnicas de cocción básicas, e identifica as súas características e as súas aplicacións máis usuais, consonte o tipo de materia prima que se
empregue.

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

RA3 - Prepara elaboracións culinarias elementais e identifica os procedementos aplicados a cada materia prima, atendendo ás técnicas de traballo
axeitadas.

RA4 - Elabora gornicións e elementos de decoración en relación co tipo de elaboración e co xeito de presentación.

RA5 - Realiza acabamentos e presentacións, e valora a súa importancia no resultado final da elaboración culinaria.

RA6 - Desenvolve o servizo en cociña e valora as súas implicacións na satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Calculáronse as materias primas básicas necesarias para confeccionar técnicas de cocción básicas.

CA1.5 Seleccionáronse ferramentas, maquinaria e útiles necesarios para a realización de técnicas de cocción básicas.

CA1.6 Relacionáronse e determináronse as necesidades de preelaboración con anterioridade ao desenvolvemento das técnicas de cocción.

CA1.7 Identificáronse as fases e os xeitos de operar na aplicación de cada técnica.

CA1.8 Executáronse as técnicas de cocción seguindo os procedementos establecidos.

CA1.9 Distinguíronse alternativas e propuxéronse medidas correctoras en función dos resultados obtidos.

CA1.11 Organizouse a limpeza e a recollida do lugar de traballo consonte a normativa hixiénico-sanitaria.

CA1.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA2.2 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procedementos de elaboración de fondos, mollos e outras
elaboracións básicas de múltiples aplicacións, así como o cálculo das materias primas precisas.

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

CA2.5 Determináronse as medidas de corrección en función dos resultados obtidos.

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

CA2.7 Organizouse a limpeza e a recollida do lugar de traballo consonte a normativa hixiénico-sanitaria.

CA2.8 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.
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Criterios de avaliación do currículo

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

CA3.6 Obtivéronse elaboracións propias da cociña galega e diferenciáronse as técnicas empregadas no seu cociñado.

CA3.7 Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante todo o proceso.

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

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

CA3.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.3 Completáronse as elaboracións culinarias con mollos de acompañamento, en casos necesarios.

CA4.5 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das tarefas.

CA4.6 Elaboráronse as gornicións e as decoracións seguindo os procedementos establecidos.

CA4.7 Determináronse as alternativas e as medidas de corrección en función dos resultados obtidos.

CA4.8 Organizouse a limpeza e recollida do lugar de traballo de acordo coa normativa hixiénico-sanitaria.

CA4.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA5.1 Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos que configuran a elaboración.

CA5.2 Dispuxéronse os elementos da elaboración seguindo criterios estéticos.

CA5.4 Desenvolvéronse técnicas de acabamento, trinchado ou distribución de acordo coas instrucións recibidas e o tipo de elaboración.

CA5.5 Identificáronse, xustificáronse e aplicáronse as técnicas de envasado e conservación necesarias para os produtos semielaborados ou acabados
seguindo os procedementos establecidos.

CA5.6 Distinguíronse e aplicáronse as fases de rexeneración precisas, dependendo do método de conservación utilizado.

CA5.7 Determináronse as alternativas e as medidas de corrección en función dos resultados obtidos.

CA5.8 Organizouse a limpeza e a recollida do lugar de traballo de acordo coa normativa hixiénico-sanitaria.

CA5.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA6.2 Mantivéronse os produtos en condicións óptimas de temperatura e servizo.

CA6.3 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento do servizo.

CA6.5 Desenvolvéronse as técnicas de acabamento en función da información recibida e dos requisitos do comensal.

CA6.6 Realizáronse as elaboracións de obrigada execución durante o desenvolvemento do servizo, seguindo os procedementos establecidos.

CA6.7 Dispuxéronse os elementos da elaboración seguindo criterios estéticos.

CA6.8 Consideráronse os resultados obtidos nos servizos das elaboracións culinarias.

CA6.9 Organizouse a limpeza e a recollida do lugar de traballo conforme a normativa hixiénico-sanitaria.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

Mínimos exisibles:

1 - Coñecer e expresar de maneira correcta a terminoloxía profesional

2 - Describir, definir, clasificar e facer resultando aptos para o emprego en receitas posteriores, incluíndo ingredientes e cantidades, os fondos

básicos e complementarios

3 - Definir, clasificar e elaborar, indicando ingredientes e cantidades para un número concreto de comensais, as salsas básicas e derivadas

4 - Pór a punto o lugar de traballo, preparando espazos, maquinaria, útiles e ferramentas

5 - Identificar e aprovisionarse, cos documentos que correspondan, das materias primas en función das técnicas e das elaboracións que se

propoñan

6 - Clasificar, definir e executar os métodos básicos de cociñado aplicables aos ovos, arroces e pastas respondendo a uns criterios preestablecidos

7 - Clasificar, definir e executar os métodos básicos de cociñado aplicables aos produtos da horta, do mar e cárnicos, de maneira que resulten ben

sazonados e cociñados no seu punto óptimo

8 - Confeccionar e cubrir de maneira axeitada, unha ficha técnica para unha elaboración proposta, dun servizo concreto

9 - Clasificar e elaborar gornicións básicas e decoracións sinxelas

10 - Empratar para un número concreto de comensais e para un tipo de servizo específico elaboracións relacionadas cos apartados 3, 6 e 7

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Será de carácter teórico e desenvolverase nunha aula. A proba consistirá en 10 preguntas relacionadas co curriculo do módulo.

A proba será de carácter eliminatorio.

Para acadar avaliación positiva necesitará obter alomenos 5 puntos. Deberá contestar ás cuestións de xeito claro e lexible, empregando unha

linguaxe o máis técnica posible.

É necesario traer DNI así como tamén bolígrafo azul ou negro.

*Para a preparación desta parte é recomendable ter en conta os contidos mínimos, xa que en cada un dos apartados están recollidas

clasificacións, descripcións, definicións, etc, relacionadas cos diferentes temás nos que estarán baseadas as preguntas do exame.

4.b) Segunda parte da proba

Terá carácter práctico e desenvolverase na cociña:

1ª parte da proba:

Consistirá en elaborar e/ou cubrir unha ficha técnica, nun tempo limitado, para un determinado menú, para un número de persoas concreto
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incluíndo ingredientes, cantidades, elaboración e presentación.

2ª parte da proba:

Preparación da cociña (maquinaria e equipamento), retirada de xéneros, elaboración e presentación do menú proposto na primeira parte, nun

tempo determinado e conforme a uns parámetros preestablecidos.

Para a elaboración desta proba necesitará cumprir a Normativa de Seguridade e Hixiene en canto á vestimenta de traballo e tamén, aparte de

bolígrafo azul ou negro e DNI, necesitará utensilios propios de emprego nunha cociña profesional, é recomendable polo menos cóitelo ceboleiro,

puntilla, tesoiras, espátula triangular metálica, espátula de polietileno e pelador de patacas así como un pano de uso exclusivo para suxeitar

elementos quentes.

Terase en conta e será motivo de penalización na nota final desta parte práctica o seguinte:

- Emprego de elementos persoais que poidan ser contaminantes tales como pendentes, aneis, barba (incluso empregando mascariña), pelo solto

ou pircings

- Non cuidar o aseo persoal levando o uniforme porco, as uñas longas ou porcas

- Comer sen autorización

- Mascar goma

- Non lavar as mans adecuadamente antes de comezar a proba

- Usar a roupa específica de cociña fora dos espazos propios de uso

- Empregar a vestimenta de cociña para levar obxectos personais

- Usar o móbil ou calquer elemento electrónico non autorizado
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