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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 CIFP Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalaría e turismo CSHOT04 Dirección de cociña Ciclos 
formativos de 
grao superior 

Réxime xeral-
ordinario 

Código MP/UF Nome Curso Sesións semanais Horas anuais Sesións anuais 
  

MP0496 Control do aprovisionamento de materias primas 2019/2020 2 53 53 

Profesorado asignado ao módulo Mely Lorenzo Rúa 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Control do Aprovisionamento de Materias Primas (CAMP), evidenciarán a 
cosecución de tódolos resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo do 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa 
nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programadas. 

Os mínimos exixibles 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 do 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na 
presente programación. 
 
 
Os mínimos para este módulo son: 

 
UD1. Identificación e analisis de alimentos. 
RA1 - Selecciona subministracións e materias primas, e identifica as súas calidades organolépticas e as súas aplicacións.  
RA2 - Cata alimentos para a súa selección e o seu uso en hostalaría. 
RA3 - Recibe materias primas e outros materiais, e verifica o cumprimento dos protocolos de calidade e seguridade alimentaria. 
CA1.1 Describíronse e clasificáronse as materias primas en restauración. 
CA1.2 Analizouse a organización das materias primas tendo como referencia o código alimentario. 
CA1.3 Recoñecéronse as materias primas en restauración, as súas características e as súas calidades organolépticas. 
CA1.4 Relacionáronse as calidades organolépticas dos alimentos e das bebidas coas súas principais aplicacións gastronómicas. 
CA1.5 Recoñecéronse as categorías e as presentacións comerciais dos alimentos e das bebidas. 
CA1.8 Establecéronse cos colaboradores os estándares de especificación de compras de cada artigo que cumpra adquirir. 
CA2.4 Comprobouse que o alimento cumpra as características do patrón establecido atendendo á súa clasificación comercial ou denomina-
ción de orixe, entre outras. 
CA3.4 Interpretouse a etiquetaxe dos produtos. 
 

UD2. Planificación e control dos procesos de aprovisionamento. 
RA1 - Selecciona subministracións e materias primas, e identifica as súas calidades organolépticas e as súas aplicacións. 
RA3 - Recibe materias primas e outros materiais, e verifica o cumprimento dos protocolos de calidade e seguridade alimentaria.  
RA4 - Almacena materias primas e outras subministracións en restauración, e identifica as necesidades de conservación e de colocación. 
CA1.8 Establecéronse cos colaboradores os estándares de especificación de compras de cada artigo que cumpra adquirir. 
CA3.3 Aplicáronse sistemas de control do aprovisionamento de forma que se satisfagan as exixencias da produción e os obxectivos eco-
nómicos do establecemento. 
CA3.5 Comprobouse a coincidencia da cantidade e a calidade do solicitado coas do recibido. 
CA3.8 Recoñecéronse e formalizáronse os documentos relacionados cos procesos de recepción. 
CA4.3 Determináronse as temperaturas e os envases adecuados para a conservación dos xéneros ata o momento do seu uso. 
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UD3. Recepción de materias primas. 
RA1 - Selecciona subministracións e materias primas, e identifica as súas calidades organolépticas e as súas aplicacións.  
RA3 - Recibe materias primas e outros materiais, e verifica o cumprimento dos protocolos de calidade e seguridade alimentaria.  
RA4 - Almacena materias primas e outras subministracións en restauración, e identifica as necesidades de conservación e de colocación. 
CA1.1 Describíronse e clasificáronse as materias primas en restauración.  
CA1.3 Recoñecéronse as materias primas en restauración, as súas características e as súas calidades organolépticas. 
CA1.5 Recoñecéronse as categorías e as presentacións comerciais dos alimentos e das bebidas. 
CA1.6 Recoñecéronse e caracterizáronse os selos europeos e os españois de calidade alimentaria. 
CA1.7 Identificáronse e caracterizáronse os produtos acollidos aos selos españois de calidade alimentaria. 
CA1.8 Establecéronse cos colaboradores os estándares de especificación de compras de cada artigo que cumpra adquirir. 
CA1.9 Establecéronse os estándares de subministracións coa clientela, en ofertas de cátering, de acordo co método previamente estableci-
do. 
CA3.1 Describíronse e caracterizáronse as operacións necesarias para recibir materias primas e outros materiais en cociña. 
CA3.2 Identificáronse os equipamentos e os instrumentos para o control cuantitativo, cualitativo e hixiénico-sanitario. 
CA3.5 Comprobouse a coincidencia da cantidade e a calidade do solicitado coas do recibido. 
CA3.8 Recoñecéronse e formalizáronse os documentos relacionados cos procesos de recepción. 
CA3.10 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental. 
CA4.1 Describíronse e caracterizáronse os lugares para o almacenamento e a conservación das materias primas e outras subministracións. 
CA4.2 Determináronse os métodos de conservación idóneos para as materias primas.  
CA4.3 Determináronse as temperaturas e os envases adecuados para a conservación dos xéneros ata o momento do seu uso. 
CA4.4 Colocáronse as materias primas en función da prioridade no seu consumo. 
 
UD4. Xestión e control de almacen, economato e bodega. 
RA1 - Selecciona subministracións e materias primas, e identifica as súas calidades organolépticas e as súas aplicacións.  
RA3 - Recibe materias primas e outros materiais, e verifica o cumprimento dos protocolos de calidade e seguridade alimentaria.  
RA4 - Almacena materias primas e outras subministracións en restauración, e identifica as necesidades de conservación e de colocación. 
RA5 - Controla consumos e existencias, e rexistra os movementos de entradas e saídas de xéneros. 
CA1.1 Describíronse e clasificáronse as materias primas en restauración.  
CA3.1 Describíronse e caracterizáronse as operacións necesarias para recibir materias primas e outros materiais en cociña. 
CA3.2 Identificáronse os equipamentos e os instrumentos para o control cuantitativo, cualitativo e hixiénico-sanitario. 
CA3.7 Verificáronse o cumprimento da petición de compra e os requisitos establecidos para  as materias primas solicitadas. 
CA3.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos e controlouse a recollida de residuos.  
CA4.1 Describíronse e caracterizáronse os lugares para o almacenamento e a conservación das materias primas e outras subministracións. 
CA4.2 Determináronse os métodos de conservación idóneos para as materias primas.  
CA4.4 Colocáronse as materias primas en función da prioridade no seu consumo.  
CA4.5 Mantívose o almacén, o economato e/ou a adega en condicións de orde e limpeza.  
CA4.6 Evitouse o consumo innecesario de recursos e controlado a recollida de residuos.  
CA4.7 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de  seguridade laboral e de protección ambiental. 
CA5.2 Caracterizáronse os procedementos de solicitude de pedidos a almacén, o seu control, a documentación asociada e as relacións 
interdepartamentais entre os departamentos involucrados. 
 
UD5. Realización e control de inventarios. 
RA1 - Selecciona subministracións e materias primas, e identifica as súas calidades organolépticas e as súas aplicacións.  
RA5 - Controla consumos e existencias, e rexistra os movementos de entradas e saídas de xéneros. 
CA5.1 Describiuse o concepto de control de existencias en restauración.  
CA5.2 Caracterizáronse os procedementos de solicitude de pedidos a almacén, o seu control, a documentación asociada e as relacións 
interdepartamentais entre os departamentos involucrados. 
CA5.6 Calculouse o consumo de existencias tendo en conta diversos parámetros de valoración. 
 
UD4 e UD5. Nos foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo no 
presnte curso 2019-2020. 
 
Estes mínimos serán a referencia e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 
Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación contínua e integral do alumno que proporcionou información sobre a 
marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en 
grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios. 
Criterios de cualificación: 
Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser 
de diverso tipo. Test, preguntas breves, preguntas a desenrolar, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos 
criterios de avaliación do módulo. No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final 
neste apartado. Suporán un 70% da cualificación final do módulo, sendo preciso nota de 5 ou superior para superar estes contidos. 
As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar procedementos; Traballos indivi-
duais 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. Suporán un 30 % da 
cualificación do módulo, sendo preciso nota de 5 ou superior para superar estes contidos. 
Formarán parte da cualificación, tanto nos contidos coceptuais como procedimentais: a presentación e o interese/traballo en equipo. Valora-
rase unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma ós compañeiros/as, a receptividade, así como a iniciativa, o interese, a 
participación e o traballo en equipo dos alumnos/as, a participación nos debates, novas de actualidade, etc. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Non cumprimento este aparatado por non ter alumnado suspenso en ningunha das dúas avaliación (1ª e 2ª) 

3.1 Actividades de recuperación 

Non cumprimento este aparatado por non ter alumnado suspenso en ningunha das dúas avaliación (1ª e 2ª) 

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

Non cumprimento este aparatado por non ter alumnado con perda de dereito á avaliación contínua (PD) 

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 mantense durante o trimestre a elaboración dun traballo de contidos impartidos ate o 13 de marzo e un 
formulario de materia impartida e non impartida pra repaso e ampliación de coñecementos. 

Traballo de elaboración/creación/presentación dunha hamburguesa para pola  a venta no establecemento. Estudio de datos precisos para o 
seu éxito de venda mediante unha ficha de cata, composición do panel de catadores e características/montaxe da aula de cata e as súas 
correspondentes cabinas. 

Quedando a dispor do alumnado para aclaracións e resolución de dúbidas. 

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

a) Procedemento para a realización da avaliación inicial. 
Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso 
académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a 
formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o 
alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 
Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñe-cementos previos, 
intereses e motivacións do noso alumnado) que se complemenatará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de 
matrícula. Será necesario incluir un cuestionario a criterio do profesor/a titular do módulo, anexo a esta programación. 
 
b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados. 
O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alum-
nado e, en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas 
oportunas. Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado 
determinando aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as 
capacidades termináis asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica. No caso en que non sexa posible que 
garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do departamento de Orientación, 
a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15 .De acordo co artigo 61 do Decreto 
114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 
3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formati-
vos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. 
 
Santiago de Compostela, 12 de maio de 2020 
 
Asdo.: Mely Lorenzo Rúa 
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