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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo: CICLO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACION 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostelería e Turismo CSHOT05 DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN SUPERIOR ORDINARIO 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0502 Gastronomía e Nutrición PRIMEIRO 2 53 53 

Profesorado asignado ao módulo Lara M. López Calviño 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos exixibles para acadar unha avaliación no presente módulo – Gastronomía 
e Nutrición – evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe 
desenvolvidos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de 
participación activa nos traballos e actividades propostas. Asemade o alumno/a 
deberá participar regularmente nas actividades programadas.  

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 ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación 
descritos na presente programación:   

RA1. Identifica tendencias gastronómicas, para o que analiza os seus principios e 
características. 

- CA1.1 - Recoñeceuse a procedencia do termo gastronomía 

- CA1.2 - Identificáronse os feitos máis salientables relacionados coa gastronomía 

- CA1.5 - Recoñecéronse e caracterizáronse os movementos e as correntes 
culinarias, así como os seus principais representantes. 

- CA1.6 - Recoñecéronse e caracterizáronse as tendencias e as correntes 
gastronómicas actuais 
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RA2. Recoñece as gastronomías galega, española e internacional, para o que 
identifica os produtos, as elaboracións, as tradicións e os costumes máis 
representativos. 

- CA2.1 - Relacionouse a gastronomía coa cultura dos pobos. 

- CA2.2 - Identificáronse as características das gastronomías galega e española 

- CA2.3 - Recoñecéronse as elaboracións e os produtos galegos e españois máis 
significativos. 

- CA2.6 - Identificáronse as características da gastronomía internacional por países, 
áreas ou zonas xeográficas. 

- CA2.7 - Recoñecéronse as elaboracións e os produtos internacionais máis 
significativos. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4 E 5 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas 
en conta para a avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020. Nestas 
unidades desenvolvíanse os seguintes resultados de aprendizaxe. 

RA3 -  Identifica as propiedades nutricionais dos alimentos, para o que analiza as súas 
funcións na alimentación. 

RA4 -  Aplica principios básicos de dietética en establecementos de restauración, 
tendo en conta a relación entre as propiedades dietéticas e nutricionais dos alimentos, 
e as necesidades da clientela. 

Estes mínimos, os arriba expostos, serán a referencia para configurar as probas de 
recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación 
extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD) e guiarán o 
procedemento de avaliación ordinaria do módulo.  

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral 
do alumnado que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe. Este 
seguimento fíxose de xeito individual segundo os criterios de avaliación contidos nas 
distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:  

Con carácter xeral un alumno/a será quen de obter unha avaliación positiva na 
avaliación final cando sexa capaz de realizar con autonomía e individualmente os 
resultados de aprendizaxe antes expostos.  

Nas avaliacións ordinarias, cada unidade didáctica terá unha cualificación de 1 ao 10. 
A cualificación comporase da seguinte maneira: 

-Cuestionarios escritos (tipo test, preguntas curtas, casos prácticos, e todos aqueles 
aspectos recollidos nos criterios de avaliación do módulo): 50% 

-Traballos de investigación e desenvolvemento de contidos orais ou escritos: 50% 
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Estas actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo 
servíronnos para avaliar procedementos; traballos individuais e grupais nos que se 
valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) 
e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos 
procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. É preciso destacar 
que é requisito imprescindible presentar os anteditos traballos na data sinalada a tal 
fin, para ter dereito a superar a avaliación.  

Para superar a avaliación o alumno/a debe acadar un mínimo de 5 en todos os 
apartados. 

 No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas a que nos 
dará a cualificación final. Se o alumno/a non acada o 5  terá que recuperar. 

O alumnado debe demostrar que supera o coñecemento dos contidos mínimos para 
aprobar o módulo correspondente alcanzado para iso como mínimo a cualificación de 
5. De non ter aprobadas todas as avaliacións os alumnos/as deberán recuperar 
aquelas que estean suspensas no período estipulado. Non  superará o modulo o 
alumnado que non teña como mínimo un 5 en cada unha das avaliacións aínda que a 
media entre elas sexa superior a 5. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente 
programación e comprobados os RA e CA non superados, e unha vez emitidos os 
resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, 
fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a 
da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación para o alumnado pendente dunha avaliación positiva, 
realizaranse con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela, as clases de 
videoconferencia a través da plataforma webex e o correo electrónico. As probas de 
recuperación consistirán en: 

▪ Proba para a recuperación do primeiro trimestre. Resolución dun cuestionario de 
repaso onde se identifican as tendencias e as correntes gastronómicas actuais, se 
recoñecen as elaboración e produtos galegos e españois máis significativos e se 
identifican os feitos máis salientables relacionados coa gastronomía. Despois, 
procederase á resolución dun cuestionario tipo test a través do aula virtual.  

▪ Proba para a recuperación do segundo trimestre. Resolución dun suposto práctico 
no que o alumnado deberá recoñecer as elaboracións e produtos internacionais máis 
significativos así como as características da gastronomía internacional do país 
asignado.  
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Para superar o módulo o alumnado deberá obter un ambas probas unha nota superior 
a 5. 

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á 
avaliación continua consistirá:  

Proba 1. Resolución dun cuestionario onde se identifican as tendencias e as correntes 
gastronómicas actuais, se recoñecen as elaboración e produtos galegos e españois 
máis significativos e se identifican os feitos máis salientables relacionados coa 
gastronomía. Tamén, procederase á realización dun cuestionario tipo test, a través da 
aula virtual, sobre estes contidos nas datas acordadas.  

Proba 2. Realización dun cuestionario a través da aula virtual así como a resolución 
dun suposto práctico no que o alumnado con perda de dereito de avaliación continua 
deberá recoñecer as elaboracións e produtos internacionais máis significativos así 
como as características da gastronomía internacional.  

Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10 en ambas probas para considerala 
superadas. Farán media aritmética. 

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, en ambas 
as dúas probas, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de 
gardar parte aprobada se fose o caso. Unicamente farán media aritmética se as dúas 
probas teñen una cualificación obtida igual ou superior a 5 puntos.  

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 50% Proba 1 e 50% Proba 2, na 
nota final, unha vez superadas as dúas.  

Recordar que o alumnado que perda o dereito a avaliación continua co cal, por razóns 
de non asistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación 
previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar una proba 
extraordinaria de avaliación previa a avaliación final de módulos correspondente. 
Resolución do 30 de xullo de 2013. 

 

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, repaso e ampliación mantense durante o trimestre un FORO aberto 
a través da Aula Virtual do CIFP Compostela, reunións semanais a través da 
plataforma de videoconferencia Webex e mensaxes a través do correo electrónico 

http://www.cifpcompostela.edu.es/


 
 

 

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 

 

onde se procede ás aclaracións e resolución de dúbidas das actividades 
encomendadas.  

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

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que 
se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado 
das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: ao comezo das acti-
vidades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial 
do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a formación previa de 
cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, serviu para 
orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.  
 
Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de 
avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alum-
nado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de informa-
ción de matrícula.  
 
As probas non detectaron alumnado que necesitara ningún tipo de medidas de atención 
á diversidade.  
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