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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 - Recoñece sistemas de produción culinaria, e identifica as súas características e as súas especificidades.

RA2 - Asesora no deseño de espazos e equipamentos, e determina as infraestruturas mobiliarias e inmobiliarias acordes a cada sistema produtivo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse e analizáronse os sistemas de produción culinaria.

CA1.2 Caracterizáronse os sistemas de distribución e servizo, de ser o caso.

CA1.3 Relacionáronse os sistemas de produción cos sistemas de distribución culinaria e viceversa.

CA1.4 Recoñecéronse os métodos de cociñado e conservación asociados aos sistemas de produción e distribución.

CA1.5 Exemplificáronse mediante diagramas os procesos e os subprocesos relacionados con cada sistema de produción en cociña.

CA1.6 Clasificáronse e caracterizáronse os sistemas de produción en cociña, e valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de cada un.

CA1.7 Relacionáronse os sistemas de produción culinaria coas fórmulas de restauración.

CA1.8 Identificáronse e analizáronse os factores que determinan a elección dos sistemas de produción en cociña.

CA1.9 Recoñeceuse e analizouse a normativa relacionada cos sistemas de produción culinaria.

CA2.1 Describíronse as condicións xerais das instalacións e os equipamentos asociadas aos sistemas produtivos en cociña.

CA2.2 Tívose en conta a normativa en materia de infraestruturas inmobiliarias nos espazos de cociña, así como a aplicación dos principios de hixiene.

CA2.3 Identificáronse os aspectos previos que cumpra ter en conta para o deseño de espazos en cociña.

CA2.4 Recoñecéronse os condicionantes de seguridade alimentaria relacionados co deseño de espazos en cociña.

CA2.5 Analizáronse os aspectos de funcionalidade que cumpra ter en conta para o deseño de espazos e equipamentos en cociña.

CA2.6 Relacionáronse os conceptos de operatividade ou produtividade coa mellora dos procesos, as previsións de crecemento, e os espazos e os
equipamentos en cociña.

CA2.7 Identificáronse e distribuíronse as zonas e os anexos necesarios para a produción, o servizo, a distribución e o almacenamento en cociña.

CA2.8 Definíronse os circuítos e os fluxos de mercadorías, persoal, produtos, transporte e distribución nas zonas determinadas.

CA2.9 Tívose en conta a relación entre o deseño dos espazos e equipamentos e o volume previsto de produción ou servizo en cociña.

CA2.10 Identificáronse os equipamentos adecuados a cada zona, en relación cos sistemas de produción culinaria.

CA2.11 Recoñecéronse as novas tecnoloxías relacionadas cos equipamentos en cociña.
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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

RA3 - Programa actividades para a produción e o servizo en cociña, para o que determina e planifica os recursos materiais e humanos.

RA4 - Supervisa procesos de produción e/ou servizo en cociña, e controla todos os elementos e as variables que os caracterizan.

RA5 - Controla consumos e analiza a documentación e a información necesarias para cumprir os orzamentos establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Analizouse a información incluída nos documentos relacionados coa produción en cociña.

CA3.2 Relacionouse a produción culinaria coas ofertas gastronómicas.

CA3.3 Calculáronse e determináronse os recursos materiais e humanos necesarios para a produción, e establecéronse as funcións de cada integrante do
equipo de cociña.

CA3.4 Realizáronse os cuadrantes de calendarios e horarios do persoal do departamento.

CA3.5 Realizouse a distribución, a asignación de tarefas e a formulación de instrucións tendo en conta as exixencias de produción culinaria, as prioridades
establecidas, e a capacitación e as características do persoal.

CA3.6 Planificáronse as fases da produción.

CA3.7 Coordináronse todas as actividades cos departamentos implicados.

CA3.8 Establecéronse os equipamentos, as máquinas, as ferramentas e os utensilios precisos.

CA3.9 Concretáronse as materias primas e os xéneros necesarios para os procesos, e determinouse o seu nivel de calidade.

CA3.10 Aplicáronse os sistemas de racións e gramaxes en función das necesidades nutricionais.

CA3.11 Calculouse o tempo asignado para a execución dos procesos e os procedementos.

CA3.12 Identificáronse as medidas de control relacionadas coa rastrexabilidade que cumpra realizar en cada fase da produción culinaria.

CA3.13 Identificáronse as medidas de control relacionadas co sistema APPCC que cumpra realizar en cada fase da produción culinaria e determináronse
os puntos de control crítico.

CA3.14 Recoñeceuse o procedemento de realización da guía de prácticas correctas de hixiene (GPCH).

CA3.15 Realizáronse os diagramas de procesos e os protocolos necesarios.

CA3.16 Recoñecéronse e atendéronse as necesidades de información e formación do persoal sobre as actividades programadas.

CA4.1 Controlouse o cumprimento dos protocolos previstos para as operacións previas, as técnicas de cocción e o acabamento de produtos culinarios.

CA4.2 Controlouse o cumprimento dos protocolos previstos para a presentación, o servizo, o envasamento, o transporte e a distribución de produtos
culinarios.

CA4.3 Controlouse o tempo desde a terminación do prato e a recollida por parte do servizo, e asegurouse a maior rapidez posible, sen afectar a
temperatura do prato nin os tempos de espera por parte da clientela.

CA4.4 Coordináronse todas as actividades cos departamentos implicados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Recoñecéronse os produtos culinarios máis adecuados ás técnicas relacionadas cos sistemas produtivos.

CA4.6 Deseñáronse e realizáronse novos produtos culinarios en función das características dos procesos culinarios.

CA4.7 Transmitíuselle ao persoal de servizo a información sobre a composición, o tempo de servizo e as técnicas de elaboración do prato, de modo que se
asegure a súa explicación á clientela.

CA4.8 Explicóuselle ao persoal do comedor o protocolo e o xeito correcto de servir o prato, desde o punto de vista gastronómico, para asegurar un servizo
consonte as devanditas pautas.

CA4.9 Recoñecéronse as novas tecnoloxías aplicadas nos procesos de produción culinaria.

CA4.10 Realizáronse elaboracións culinarias aplicando os procedementos asociados a cada sistema de produción en cociña.

CA4.11 Realizáronse as elaboracións culinarias seguindo os procedementos establecidos, para o seu consumo diferido no tempo ou para o seu consumo
inmediato.

CA4.12 Recoñecéronse as prioridades no consumo de elaboracións para determinar obxectivos da súa venda.

CA4.13 Tivéronse en conta as observacións da clientela transmitidas polo persoal de servizo sobre a elaboración e a presentación dos pratos, ou sobre as
súas curiosidades e os seus gustos gastronómicos, para a toma de decisións en canto a variación do prato ou i

CA4.14 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA5.1 Describiuse toda a documentación necesaria para o control dos consumos en cociña.

CA5.2 Analizáronse actualizáronse as fichas técnicas de produción, en caso necesario.

CA5.3 Realizáronse os cálculos de consumo por actividade, por períodos determinados, etc.

CA5.4 Formalizáronse os documentos para o control de consumos.

CA5.5 Calculáronse as desviacións entre os consumos reais e as previsións predeterminadas.

CA5.6 Formalizáronse os informes preceptivos ás áreas de administración e xestión da empresa.

CA5.7 Utilizáronse aplicacións informáticas relacionadas co control de consumos en empresas de restauración.

A - Primeira parte:

 - Describir e analizar os sistemas de produción culinaria.

 - Recoñecer os métodos de cociñado e conservación asociados aos sistemas de produción e distribución.

 - Describir as condicións xerais das instalacións e os equipamentos asociados aos sistemas produtivos en cociña.

 - Identificar os aspectos previos que cumpra ter en conta para o deseño de espazos en cociña.

 - Recoñecer os condicionantes de seguridade alimentaria relacionados co deseño de espazos en cociña.

 - Analizar os aspectos de funcionalidade que cumpra ter en conta para o deseño de espazos e equipamentos en cociña.

 - Identificar e distribuír as zonas e os anexos necesarios para a produción, o servizo, a distribución e o almacenamento en cociña.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 - Ten en conta a relación entre o deseño dos espazos e equipamentos e o volume previsto de produción ou servizo en cociña.

 - Recoñecer as novas tecnoloxías relacionadas cos equipamentos en cociña.

 - Exemplificar mediante diagramas os procesos e os subprocesos relacionados con cada sistema de produción en cociña.

 - Analizar a información incluída nos documentos relacionados coa produción en cociña.

B - Segunda parte.

 - Calcular e determinar os recursos materiais e humanos necesarios para a produción e establecer as funcións de cada integrante do equipo de

cociña.

 - Realizar a distribución, a asignación de tarefas e a formulación de instrucións tendo en conta as exixencias de produción culinaria, as prioridades

establecidas, e a capacitación e as características do persoal.

 - Coordinar todas as actividades cos departamentos implicados.

 - Concretar as materias primas e os xéneros necesarios para os procesos, e determinar o seu nivel de calidade.

 - Coordinar todas as actividades cos departamentos implicados.

 - Concretar as materias primas e os xéneros necesarios para os procesos e determinar o seu nivel de calidade.

 - Aplicar os sistemas de racións e gramaxes en función das necesidades nutricionais.

 - Calcular o tempo asignado para a execución dos procesos e os procedementos.

 - Identificar as medidas de control relacionadas co sistema APPCC que cumpra realizar en cada fase da produción culinaria e determináronse os

puntos de control crítico.

 - Relacionar os sistemas de produción culinaria coas fórmulas de restauración.

 - Identificar as medidas de control relacionadas coa rastrexabilidade que cumpra realizar en cada fase da produción culinaria.

 - Recoñecer e atender as necesidades de información e formación do persoal sobre as actividades programadas.

 - Controlar o cumprimento dos protocolos previstos para as operacións previas, as técnicas de cocción e o acabamento de produtos culinarios.

 - Controlar o cumprimento dos protocolos previstos para a presentación, o servizo, o envasamento, o transporte e a distribución de produtos

culinarios.

 - Controlar o tempo desde a terminación do prato e a recollida por parte do servizo, e asegurouse a maior rapidez posible, sen afectar a

temperatura do prato nin os tempos de espera por parte da clientela.

 - Deseñar e realizar novos produtos culinarios en función das características dos procesos culinarios.

 - Transmitir ao persoal de servizo a información sobre a composición, o tempo de servizo e as técnicas de elaboración do prato, de modo que se

asegure a súa explicación á clientela.

 - Realizar elaboracións culinarias aplicando os procedementos asociados a cada sistema de produción en cociña.

 - Realizar as elaboracións culinarias seguindo os procedementos establecidos, para o seu consumo diferido no tempo ou para o seu consumo

inmediato.

 - Describir toda a documentación necesaria para o control dos consumos en cociña.

 - Analizar as fichas técnicas de produción, en caso necesario.

 - Realizar os cálculos de consumo por actividade, por períodos determinados, etc.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

En canto a primeira parte:

1- Responder de maneira axeitada a cada unha das cuestións plantexadas segundo as instruccións do apartado 4.a

2- Empregar unha linguaxe clara e concisa.

3- Non cometer faltas de ortografía.

4- Usar unha letra lexible.
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5-     Empregar bolígrafo de cor azul.

En canto a segunda parte:

Na parte escrita desenvolver o proxecto cumprindo todos os apartados e realizar a parte culinaria de xeito correcto.

Acudir á proba práctica coa indumentaria que cumpra as normas de seguridade e hixiene así como co material mínimo requerido no punto 4.b.

Para acadar unha avaliación positiva o alumnado deberá cumprir todos os mínimos esixibles.

A nota final do módulo será a media das 2 probas debendo superar cada unha delas con alomenos 5 puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Constará dun exame teórico; tipo test ou de desenvolvemento.

Para a preparación recoméndase o estudio dos seguintes manuais:

- "Gestión de la producción en cocina" de Editorial Síntesis dos autores Nuria Pérez e Juan José Civera Bendicho.

- Proxecto de fin de carreira de Francisco Alfonso Fernández Conejo "Metodología orientada a un sistema de ayuda al diseño de la instalación y

gestión de maquinaria y equipamiento industrial de hostelería" da Universidade de Sevilla.

Esta proba será de caracter eliminatorio, terá un valor de 10 puntos e para superala deberá obter unha calificación mínima de un 5.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na resolución dun suposto práctico a desenvolver por escrito e que incluirá apartados para elaborar na cociña.

Para a parte escrita a duración será de 2 horas; para o desenvolvemento práctico do suposto será de 2 horas e 20 minutos.

O/a aspirante poderá traer consigo material de escritura e de cálculo sinxelo; para a parte práctica na cociña, deberá acudir coa indumentaria

regulamentaria de uso profesional en cociñas e material básico de traballo (Como mínimo: Coitelo ceboleiro, desosador, pelador, tesoiras e

puntilla)

O suposto constará en planificar un ou varios eventos, propostos polo/a profesor/a, dos que habitualmente se ofertan en establecementos de

hostalería e que conterán alomenos os seguintes apartados:

Oferta, fichas técnicas, pedido, plan de traballo, orden de servizo, trazabilidade, distribución e funcións do persoal, racións previstas, enquisa e

informe final.

 A proba práctica na cociña consistirá nun exercicio no que a partir de 3 elementos principais e outros secundarios xunto con ingredientes de uso

habitual na cociña, o/a aspirante fará unha proposta dun prato cubrindo a ficha correspondente e os anexos necesarios coa información solicitada

na mesma, para despois realizar na cociña dita proposta para 2 persoas. A duración para facer a proposta será de 20 minutos e 2 horas para a

realización práctica na cociña.
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