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MP0174 Dirección de aloxamentos turísticos 02019/2020 0240

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA LÓPEZ SANTOS,MARÍA LUISA ALONSO FERNÁNDEZ,MARÍA TERESA RODRÍGUEZ
NAVAS SÁNCHEZ

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 - Coordina a área de aloxamento co resto das áreas do establecemento turístico, e analiza a súa estrutura organizativa.

RA2 - Determina a rendibilidade financeira e económica de proxectos menores de investimento empresarial, e caracteriza e valora os sistemas de
financiamento.
RA3 - Controla a explotación económica dos departamentos baixo a súa supervisión, e recoñece e determina a estrutura de ingresos e de gastos deses
departamentos.
RA4 - Controla a aplicación dos sistemas de xestión da calidade e valora a súa implicación nunha xestión máis eficiente do establecemento de aloxamento
turístico.

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

CA1.3 Diferenciáronse os principais plans empresariais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.3 Analizáronse os balances empresariais e a conta de resultados do establecemento.

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

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

CA2.6 Identificáronse os tipos de investimento e os métodos para a súa selección e a súa valoración.
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Criterios de avaliación do currículo

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

CA2.8 Valoráronse as decisións de investimento externo ou as de autofinanciamento.

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

CA2.10 Valorouse o custo das fontes de financiamento entre as que se pode optar.

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

CA3.2 Identificáronse os tipos de orzamento que afectan á planificación empresarial.

CA3.3 Caracterizáronse os elementos de cada tipo de orzamento.

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

CA3.5 Coordinouse a elaboración dos orzamentos co persoal dependente.

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

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

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

CA3.9 Elaboráronse estatísticas básicas relativas ás áreas do aloxamento.

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

CA4.2 Valorouse a aplicación de sistemas de calidade.

CA4.3 Determináronse os sistemas previos á implantación dun sistema de calidade.

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

CA4.5 Aplicouse o sistema de xestión de calidade.

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

CA4.7 Estableceuse o deseño e a elaboración dos procesos da área de aloxamento.

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

CA5.2 Conceptualizáronse os elementos básicos que conforman a xestión ambiental.

CA5.3 Realizouse a análise previa á implantación dun sistema de xestión ambiental.

CA5.4 Diferenciáronse os sistemas de xestión ambiental.

CA5.5 Identificáronse as ferramentas de xestión ambiental.

CA5.6 Utilizáronse os documentos do sistema de xestión ambiental.

CA5.7 Realizouse o control de operacións, os plans de emerxencia e a capacidade de resposta.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.8 Asegurouse unha correcta xestión dos residuos.

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

CA6.2 Caracterizouse a tipoloxía de aloxamentos rurais de Galicia.

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

CA6.4 Identificáronse os estilos arquitectónicos e as construcións propias de Galicia.

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

CA6.6 Identificáronse os procesos para a xestión ambiental integral dos aloxamentos rurais.

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

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

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

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

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 - Coordina a área de aloxamento co resto das áreas do establecemento turístico, e analiza a súa estrutura organizativa.

RA2 - Determina a rendibilidade financeira e económica de proxectos menores de investimento empresarial, e caracteriza e valora os sistemas de
financiamento.
RA3 - Controla a explotación económica dos departamentos baixo a súa supervisión, e recoñece e determina a estrutura de ingresos e de gastos deses
departamentos.
RA4 - Controla a aplicación dos sistemas de xestión da calidade e valora a súa implicación nunha xestión máis eficiente do establecemento de aloxamento
turístico.

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

CA1.3 Diferenciáronse os principais plans empresariais.

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

CA1.5 Realizáronse os procesos de planificación da área de aloxamento para establecer obxectivos, toma de decisións e selección dos medios.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.3 Analizáronse os balances empresariais e a conta de resultados do establecemento.

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

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

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

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

CA2.8 Valoráronse as decisións de investimento externo ou as de autofinanciamento.

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

CA2.10 Valorouse o custo das fontes de financiamento entre as que se pode optar.

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

CA3.2 Identificáronse os tipos de orzamento que afectan á planificación empresarial.

CA3.3 Caracterizáronse os elementos de cada tipo de orzamento.

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

CA3.5 Coordinouse a elaboración dos orzamentos co persoal dependente.

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

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

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

CA3.9 Elaboráronse estatísticas básicas relativas ás áreas do aloxamento.

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

CA4.2 Valorouse a aplicación de sistemas de calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Determináronse os sistemas previos á implantación dun sistema de calidade.

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

CA4.5 Aplicouse o sistema de xestión de calidade.

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

CA4.7 Estableceuse o deseño e a elaboración dos procesos da área de aloxamento.

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

CA6.2 Caracterizouse a tipoloxía de aloxamentos rurais de Galicia.

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

CA6.4 Identificáronse os estilos arquitectónicos e as construcións propias de Galicia.

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

CA6.6 Identificáronse os procesos para a xestión ambiental integral dos aloxamentos rurais.

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

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

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

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

Os mínimos exisibles para alcanzar unha avaliación positiva neste módulo serán unha mostra o suficientemente representativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación.

- COÑECEMENTO DA NORMATIVA APLICABLE EN GALICIA SOBRE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

- CÁLCULO DE ORZAMENTOS DE INGRESOS E GASTOS

- USALI E RATIOS DE XESTIÓN HOTELEIRA

- UMBRAL DE RENTABILIDADE E PREZOS

- ANÁLISE DE BALANCES

- NORMA Q DE CALIDADE EN HOTEIS E TURISMO RURAL

- NORMA EMAS

Criterios de cualificación

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

Cualificaráse 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.

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

Esta primeira proba estará composta por un cuestionario a cumplimentar por escrito.

PREGUNTAS CURTAS E/OU TIPO TEST SOBRE OS CONTIDOS DO MÓDULO. SE ESPECIFICARÁ NO EXAME A VALORACIÓN DE CADA

PREGUNTA.

Instrumentos para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo azul ou negro  (non se cualificarán as probas a lápis)

Non se permitirá o uso de aparellos de telefonía móbil ou similares

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A proba estará formada pola realización de varios supostos prácticos de entre os seguintes:

- ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS

- CÁLCULO DO YIELD MANAGMENT E RATIOS DE XESTIÓN HOTELEIRA (ADR, REVPAR, GOPPAR...)

- CÁLCULO DE CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS, VALORACIÓN DE STOCKS, ESCANDALLO DE COSTE...

- CÁLCULO DE DESVIACIÓNS TOTALES, EN CANTIDADE E EN PREZO

- CÁLCULO UMBRAL DE RENTABILIDADE

- CÁLCULO DE PREZOS

- REPRESENTACIÓN USALI

- ANÁLISE DE BALANCES E RATIOS

- SELECCION DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACION
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Instrumentos para o seu desenvolvemento:

Calculadora non programable e bolígrafo  (non se cualificarán as probas a lápis)

Non se permitirá o uso de aparellos de telefonía móbil ou similares
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