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1. Identificación da programación

Código
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profesional
Familia profesional Código do
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Ciclo formativo

HOT Xestión de aloxamentos turísticos Ciclos
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CSHOT01Hostalaría e turismo Réxime de
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anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0171 Estrutura do mercado turístico 02018/2019 0133

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

Profesorado asignado ao módulo LOURDES MEILÁN VÁZQUEZ,MARÍA GEMMA MORENO GONZÁLEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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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 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica.

RA2 - Identifica as tipoloxías turísticas en relación coa demanda e a súa previsible evolución.

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución.

RA4 - Caracteriza a demanda turística en relación cos factores e os elementos que a motivan, así como as súas tendencias actuais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

CA1.2 Analizouse a evolución do turismo.

CA1.3 Identificáronse e caracterizáronse as institucións públicas e privadas relacionadas co sector turístico.

CA1.4 Valorouse a importancia da actividade turística respecto ao desenvolvemento económico e social do núcleo turístico.

CA1.5 Identificáronse os encontros estatais e internacionais en materia de turismo, e a súa importancia para o sector.

CA1.6 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

CA1.7 Valorouse a importancia da profesionalidade no contorno da profesión turística.

CA2.1 Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

CA2.2 Localizáronse as tipoloxías turísticas pola súa distribución xeográfica.

CA2.3 Relacionáronse os factores que inflúen na localización espacial segundo o tipo de turismo da zona.

CA2.4 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas estatais.

CA2.5 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas internacionais.

CA2.6 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes do desenvolvemento turístico dunha zona.

CA2.7 Valoráronse os factores que inflúen na demanda, a incidencia que se pode ter sobre eles e a súa distribución.

CA3.1 Identificouse o mercado turístico e as súas características.

CA3.2 Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

CA3.3 Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

CA3.4 Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.6 Caracterizouse a oferta complementaria.

CA3.7 Describíronse as peculiaridades do núcleo turístico.

CA3.8 Valorouse a importancia do turismo na economía do núcleo turístico.

CA4.1 Conceptualizáronse e determináronse os factores da demanda turística.

CA4.2 Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

CA4.3 Describíronse os elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda.

CA4.4 Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

CA4.5 Analizouse a metodoloxía de compra segundo o tipo de clientela.

CA4.6 Caracterizouse a estacionalización da demanda e as técnicas de desestacionalización.

CA4.7 Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes.

CA4.8 Valorouse a importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda turística.

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 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica.

RA2 - Identifica as tipoloxías turísticas en relación coa demanda e a súa previsible evolución.

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución.

RA4 - Caracteriza a demanda turística en relación cos factores e os elementos que a motivan, así como as súas tendencias actuais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

CA1.2 Analizouse a evolución do turismo.

CA1.3 Identificáronse e caracterizáronse as institucións públicas e privadas relacionadas co sector turístico.

CA1.4 Valorouse a importancia da actividade turística respecto ao desenvolvemento económico e social do núcleo turístico.

CA1.5 Identificáronse os encontros estatais e internacionais en materia de turismo, e a súa importancia para o sector.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

CA1.7 Valorouse a importancia da profesionalidade no contorno da profesión turística.

CA2.1 Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

CA2.2 Localizáronse as tipoloxías turísticas pola súa distribución xeográfica.

CA2.3 Relacionáronse os factores que inflúen na localización espacial segundo o tipo de turismo da zona.

CA2.4 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas estatais.

CA2.5 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas internacionais.

CA2.6 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes do desenvolvemento turístico dunha zona.

CA2.7 Valoráronse os factores que inflúen na demanda, a incidencia que se pode ter sobre eles e a súa distribución.

CA3.1 Identificouse o mercado turístico e as súas características.

CA3.2 Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

CA3.3 Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

CA3.4 Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

CA3.5 Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.6 Caracterizouse a oferta complementaria.

CA3.7 Describíronse as peculiaridades do núcleo turístico.

CA3.8 Valorouse a importancia do turismo na economía do núcleo turístico.

CA4.1 Conceptualizáronse e determináronse os factores da demanda turística.

CA4.2 Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

CA4.3 Describíronse os elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda.

CA4.4 Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

CA4.5 Analizouse a metodoloxía de compra segundo o tipo de clientela.

CA4.6 Caracterizouse a estacionalización da demanda e as técnicas de desestacionalización.

CA4.7 Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes.

CA4.8 Valorouse a importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda turística.
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Os mínimos exixibles para alcanzar unha avaliación positiva neste módulo serán unha mostra o suficientemente representativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación.

Son os seguintes:

 - Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

 - Analizouse a evolución do turismo.

- Identificáronse e caracterizáronse as institucións públicas e privadas relacionadas co sector turístico.

 - Valorouse a importancia da actividade turística respecto ao desenvolvemento económico e social do núcleo turístico.

 - Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

- Valorouse a importancia da profesionalidade no contorno da profesión turística.

CA2.1 - Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

 - Localizáronse as tipoloxías turísticas pola súa distribución xeográfica.

- Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas estatais.

 - Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas internacionais.

- Identificouse o mercado turístico e as súas características.

 - Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

 - Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

- Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

- Caracterizouse a oferta complementaria.

 - Describíronse as peculiaridades do núcleo turístico.

 - Conceptualizáronse e determináronse os factores da demanda turística.

 - Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

- Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes.

- Valorouse a importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda turística.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Cualificarase:

A primeira parte da proba, de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a

cinco puntos.

A segunda parte da proba, de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a

cinco puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes que

leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar

algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor ou a

profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de 2011 e a expresión da cualificación final obtida

por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais.

A cualificación final correspondente da proba deste módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba,

a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que terá como referente os criterios de avaliación que se mencionan no apartado 2.1, e

estará baseada en preguntas teóricas de resposta curta e tipo test.

A duración da proba será de unha horas.

Instrumentos para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo azul (non se cualificarán as probas a lápis).

Calculadora.

Non se permitirá o uso de dispositivos de telefonía móbil ou similares.

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba terá como referente os criterios de avaliación que se mencionan no apartado 2.2, e consistirá no desenvolvemento de cinco supostos

prácticos.

A duración da proba será de dúas horas.

Instrumentos para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo azul (non se cualificarán as probas a lápis).

Calculadora.

Non se permitirá o uso de dispositivos de telefonía móbil ou similares.
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