
 
 

 
CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 
http://www.cifpcompostela.edu.es 

cifp.compostela@edu.xunta.es  
 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020 

CICLO MEDIO COCIÑA E GASTRONOMÍA A 

Módulo: EIE 

 

 

Índice 

1. Identificación da programación ............................................................................... 2 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles ....................................................... 2 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas ........................... 2 

3.1Actividades de recuperación ............................................................................................. 2 

3.2Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
(PD) .............................................................................................................................. 2 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao 
estado de alarma para todo ou parte do alumnado ............................................... 2 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo .......... 3 

 



 
 

 
CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 
http://www.cifpcompostela.edu.es 

cifp.compostela@edu.xunta.es  
 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostelería e Turismo CMHOT01 Cociña e gastronomía A Medio Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora 2019/2020 3 53 53 

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS GOYANES LÓPEZ 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

 

Neste módulo impartíronse todos os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva. 

Dende a declaración do estado de alarma (día 13/03/2020) ata o día da sesión da 2ª avaliación (2/04/2020) os alumnos tiñan 
pendente de rematar o plan de empresa o que foi realizado dende os seus domicilios. As dúbidas que tiveron foron resoltas pola  
profesora vía telemática e fixeron a súa entrega tamén por medios telemáticos. 
 
Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade 
didáctica desenvolvida ao longo do curso académico, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente pro-
gramación: 
 

Impartíronse todas as Unidades Didácticas cos seguintes RA e CA 

Unidade Didáctica 1: INICIATIVA EMPRENDEDORA. A EMPRESA E OS SEU CONTORNO. 

RA 1.  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas 
emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade. 

RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras 
a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e 
dos valores culturais e éticos. 

CA 1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos 
individuos.  

CA 1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de 
benestar social.   

CA 1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como 
requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora.    

CA 1.4  Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da cociña e restauración.   

CA 1.5  Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. 

CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo. 

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 
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CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para 
determinados colectivos. 

CA 1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da cociña e restauración, 
que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 

CA 2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos 
tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.   

CA 2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de cociña e 
restauración en función da súa posible localización. 

CA 2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa cociña e restauración e describíronse os 
principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 

CA 2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación 
cos obxectivos empresariais.     

CA 2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e 
dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 

Unidade Didáctica 2: O PLAN DE MARKETING 

RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras 
a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e 
dos valores culturais e éticos. 

CA 2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións 
públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.   

CA 2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e 
dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 

Unidade Didáctica 3: O PLAN DE PRODUCCIÓN. A ORGANIZACIÓN DA EMPRESA. A XESTIÓN DE PERSOAL. 

RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras 
a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e 
dos valores culturais e éticos. 

CA 2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e 
dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 

Unidade Didáctica 4: FORMAS XURÍDICAS E TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

RA3 Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución 
e posta en marcha. 

CA 3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos para desenvolver a actividade empresarial. 

CA 3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en 
relación coa súa idea de negocio. 

CA 3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica 
elixida.  

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función 
da súa forma xurídica.  

CA 3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e 
as subvencións. 

 Unidade Didáctica 5: FINANCIAMENTO E CONTABILIDADE 

RA3 Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución 
e posta en marcha. 

RA 4 Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica 
as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

CA 3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas da cociña e restauración tendo 
en conta a súa localización. 

CA 4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, 
pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 

CA 4.5  Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 
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Unidade Didáctica 6: XESTIÓN DA EMPRESA. DOCUMENTACIÓN DE COMPRAVENDA E FISCALIDADE. 

RA 4 Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica 
as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e 
dunha mediana empresa relacionadas coa cociña e restauración, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal.   

CA 4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e 
contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e 
unha mediana empresa de cociña e restauración. 

Os mínimos exixibles serán os seguintes: 

* Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como 
requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedor 

* Analizáronse as características das actividades emprendedoras no seu sector. 

* Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 

* Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. 

* Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio, que ha servir de punto de partida para a 
elaboración do proxecto empresarial 

* Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 

* Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa 
súa idea de negocio 

* Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida. 

* Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da 
súa forma xurídica 

*Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia 
empresarial 

* Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, 
económico, social, ambiental, demográfico e cultural 

* Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, 
coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 

* Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc. ) dunha pequena e 
dunha mediana empresa e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións 
anuais. 

* Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha dunha empresa tendo en conta a súa localización. 

* Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 

* Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, 
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 

* Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable 
(notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha 
mediana empresa e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. 

* Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos 
recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 

* Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as 
subvencións. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas e actividades de recuperación das partes non superadas, así como 
as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con PD e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

A avaliación das actividades de recuperación conformarán a cualificación das partes non superadas do módulo. 

Os criterios de cualificación serán os seguintes: 

Unha ou varias probas escritas, que se realizarán de forma telemática, que consistirán en supostos prácticos, preguntas curtas 
con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou en preguntas test con elección da alternativa correcta. A 
puntuación obtida nesta proba suporá un 60 % da cualificación final do módulo. 
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A elaboración dun plan de empresa: suporá un 40% da cualificación final do módulo. 

A cualificación final do módulo de EIE será a media das probas realizadas e do plan de empresa. Para superar o módulo de EIE 
é necesario ter superadas tódolos Criterios de Avaliación que sexan mínimos esixibles, polo que de non ter superada algún 
deles a nota final sempre será inferior a 5 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación previstas para o alumnado que ten que recuperar o módulo xa figuran no informe individualizado 
que lle foi entregado ao alumnado e a xefatura de estudos. 

Estas actividades realizáranse de forma telemática. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O alumnado con PD acreditará a consecución dos resultados de aprendizaxe superando unha proba teórico-práctica da 
materia do módulo. 
A proba realizárase prioritariamente de xeito presencial, sempre que a situación e a sanidade o permita, ou no seu caso de 
xeito telemático.  
 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

 

Como medidas de reforzo e repaso para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa realizaranse actividades e probas 
vía telemática en base aos criterios de avaliación.  

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

 
O alumnado matriculado neste módulo, tendo en conta as reunións levadas a cabo ao respecto coa orientadora e o tutor, non se 
detectaron necesidades especiáis de atención. 

 

 
 
Santiago de Compostela a 18 de maio de 2020 
 
 
 
 
Asdo.: María Jesús Goyanes López 

 


