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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 Hostalaría e 

turismo

CSHOT04 Dirección de cociña CS Ordinario

Código

 MP/UF

Nome Curso Sesións 

semanais

Horas 

anuais

Sesións 

anuais

 

MP0507 Empresa e iniciativa emprendedora Segundo 3,0 53 53

Profesorado asignado ao 

módulo

José Manuel Arango Rodríguez

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

2.1. Criterios de valoración das actividades de recuperación.

• Entrega o traballo de forma puntual valerá 3 puntos.

• Organización, extensión (debe ser breve, non resumido) e limpeza valerá

3,5 puntos.

• Ceñirse ó preguntado será valorado con 3,5 puntos.

• Entregarase antes do 25-05-2020, entregas posteriores serán penalizadas

con 0,5 puntos por día, sendo a data límite o 29-05-2020. 

• O plan de empresa será valorado acorde ao guión que para o desenrolo do

mesmo  se  menciona  nesta  modificación  de  programación.  Por  cada
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apartado que falte dos mencionados nese epígrafe restarase 1 punto do

total de 10.

2.2. Calificación da avaliación obxecto de recuperación.

Para superar o cuurso débense superar as dúas avaliacións.

2.2.1. Calificación de actividades para recuperar exames pendentes.

• As actividades solicitadas valoraranse sobre 10 puntos (tendo en conta os

criterios do apartado 2.1). 

2.2.2. Calificación de actividades para recuperar o plan de empresa non

entregado.

• A actividade  de  plan  de  empresa  solicitado  valorarase  sobre  10  puntos

(tendo en conta os criterios do apartado 2.1). 

2.2.3. A nota de cada  avaliación que foi obxecto de recuperación obterase

da seguinte forma:

• Para  a  primeira  avaliación  manteranse  as  notas  do  exame  superado.

Sustituiranse  as  notas  dos  exames  suspensos  polas  obtidas  na

recuperación.  Para superar a primeira avaliación non se fará media co plan

de empresa. A nota será a dos exercicios de recuperación descritos nesta

programación, o de ser o caso, a nota do exame da primeira avaliación se

estivera aprobado.

• Para  a  nota  da  segunda  avaliación,  manteranse  as  notas  obtidas  pola

entrega do plan de empresa presentado na segunda avaliación, a nota que

se obtivo no plan de empresa será a calificación da segunda avaliación.

Para os alumnos e alumnas que non o entregaron, terase en conta a nota

que obteñan na entrega do plan de empresa en periodo de recuperación. 

• No caso de notas con decimáis farase rodondeo por exceso ou defecto.

• Para superar a avaliación o alumno/a deberá obter un mínimo de 5.

2.3. Calificación final do curso.
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A nota final do módulo será a media aritmética da nota da primeira avaliación e a nota

da segunda avaliación. O resultado anterior será obxecto de redondeo, por exceso ou

defecto.

2.4. Mínimos esixibles.

2.4.1. Mínimos esixibles recuperación primeira avaliación:

CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da

sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia

como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3.  Valorouse  a  importancia  da  iniciativa  individual,  a  creatividade,  a

formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables

para ter éxito na actividade emprendedora.

CA1.4.  Analizáronse  as  características  das  actividades  emprendedoras  no

sector de hostalaría e, en concreto, no subsector de restauración.

CA1.5  Valorouse  o  concepto  de  risco  como  elemento  inevitable  de  toda

actividade emprendedora.

CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada

coa restauración e describíronse os principais custos sociais en que incorren

estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de restauración, prácticas que incorporen

valores éticos e sociais.

CA2.4  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.
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CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan

nunha empresa de restauración, e delimitáronse as relacións de coordinación e

dependencia dentro do sistema empresarial.

CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos

que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2.  Analizáronse  as  formas  xurídicas  da  empresa  e  determinándose  as

vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias

da empresa en función da forma xurídica elixida.

2.4.2. Mínimos esixibles segunda avaliación:

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.

CA2.5.  Determináronse  os  elementos  do contorno xeral  e  específico  dunha

pequena  ou  mediana  empresa  de  restauración  en  función  da  súa  posible

localización.

CA2.12.  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.

CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan

nunha  empresa  do  sector,  e  delimitáronse  as  relacións  de  coordinación  e

dependencia dentro do sistema empresarial.

CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma

xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

CA3.8.  Analizáronse  as  axudas  e  subvencións  para  a  creación  e  posta  en

marcha de empresas de restauración tendo en conta a súa localización.
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CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e

financeira do proxecto empresarial.

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.

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas   

3.1. Actividades de recuperación.

Cada  alumno  ou  alumna  deberá  recuperar  a  avaliación  ou  avaliacións  que  teña

suspensas. Para recuperar unha avaliación únicamente será necesario recuperar a

parte non superada, que pode ser o plan de empresa y/ou exames.

3.1.1 Primeira avaliación.

As  reguntas  a  contestar  (deberán  ser  contestadas  todas  as  cuestións) por

aqueles alumnos/as que teñen  que recuperar a primeira avaliación serán as

seguintes:

• Concepto  de  Innovación  e  a  súa  relación  co  progreso  da

sociedade.

• Concepto  de  cultura  emprendedora.  Importancia  no  acceso  ao

mundo laboral.

• Aptitutes e actitudes do emprendedor.

• Carácterísticas  das  actividades  emprendedoras  no  sector  da

hostalaría.

• Valora o risco como elemento da actividade emprendedora.

• Importacia  do   balance  social.  Beneficios  e  costes  socias

aportados polos restaurantes.
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• Pon un exemplo de empresa que incorpore valores éticos e moráis

na restauración.

• Immportancia e influencia dentro de la actividad empresarial de las

relaciones  con  la  clientela,  proveedores,   adminstraciones,

entidades financieras y competencia como principales integrantes

del entorno específico.

• Concepto  de  empresario/a  e  requisitos  para  desenvolver  a

actividade empresasrial.

• Diferencias (ventajas e inconvenientes) entre la forma jurídica de

empresario individual, sociedad limitada y cooperativa.

• Diferencia entre responsabilidad limitada e ilimitada, con respecto

al patrimonio personal de los empresarios.

3.1.2. Segunda avaliación.

Os  alumnos  que  teñan  que  recuperar  o  plan  de  empresa,  por  non  ser

entregado,  deberán  realizar  un  proxecto  empresarial  relacionado  coa  súa

especialidade,  composto por un plan de empresa e un plan financeiro e que

inclúa todas as facetas de posta en marcha dun negocio. 

O plan de empresa incluirá os seguintes aspectos: 

• Maduración da idea de negocio.

• Localización.

• Organización da produción e dos recursos.

• Xustificación da súa responsabilidade social. 

• Plan de márketing.

• Elección da forma xurídica.

• Trámites administrativos.

• Axudas e subvencións. 
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O plan financeiro incluirá:

• Plan de tesouraría. 

• Conta de resultados provisional.

• Balance previsional.

3.2.  Proba  de  avaliación  extraordinaria  para  alumnado  con  perda  de  dereito  á

avaliación continua (PD).

O alumnado que teña perda do dereito a avaliaición continua, e que non superarou

algunha das avalicións,  terá que facer as mesmas actividades que o resto de alumnos

e  alumnas  e  nas  mesmas  condicións,  xa  que,  os  instrumentos  establecidos  a

princincipio de curso son suficientes para evaluar tamén a alumnos e alumnas con

perdeda do dereito a avaliación continua, segundo establecido no artigo 25.5 da orde

12 de xullo de 2011.

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores

ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado

4.1. Medidas de reforzo e repaso para exames.

Estas medidas van destinasdas a aqueles alumnos e alumnas que non superaron

algunha das dúas primeiras avaliacións.

As medidas concretas  de reforzao ou repaso  propostas  para recuperar os exames

son:

a) Iniciativa emprendedora. A empresa e o seu entorno. 

• Concepto de Innovación e a súa relación co progreso da sociedade.

• Concepto  de  cultura  emprendedora.  Importancia  no  acceso  ao  mundo

laboral.

• Aptitutes y actitudes del emprendedor.

• Carácterísticas das actividades emprendedoras no sector da hostalaría.
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• Valora o risco como elemento da actividade emprendedora.

• Importacia do  balance social. Beneficios e costes sociáis aportados polos

restaurantes.

• Pon  un  exemplo  de  empresa  que  incorpore  valores  éticos  e  moráis  na

restauración.

b) Plan de marketing. 

• Immportancia e influencia dentro da actividade empresarial das relacións ca

clientela,  proveedores,   adminstracións,  entidades  financieras  e

competencia como principais integrantes do entorno específico.

c) Formas xurídicas e trámites de constitutción. 

• Concepto  de  empresario/a  e  requisitos  para  desenvolver  a  actividade

empresasrial.

• Diferencias (ventaxes e inconvintes) entre a forma xurídica de empresario

individual, sociedad limitada e cooperativa.

• Diferencia  entre  responsabilidade  limitada  e  ilimitada,  con  respecto  ó

patrimonio persoal dos empresarios.

4.2. Actividades para recuperar o plan de empresa.

Realiza  un  plan  de  empresa  seguindo  o  guión  que  se  menciona  a  continuación.

Pódese utilizar o manual do curso EIE editorial McGraw-Hill.

O plan de empresa incluirá os seguintes aspectos: 

• Maduración da idea de negocio.

• Localización.

• Organización da produción e dos recursos.

• Xustificación da súa responsabilidade social. 

• Plan de márketing.

• Elección da forma xurídica.
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• Trámites administrativos.

• Axudas e subvencións. 

O plan financeiro incluirá:

• Plan de tesouraría. 

• Conta de resultados provisional.

• Balance previsional.

• Análise da súa viabilidade económica e financeira. 

4.3. Medidas de ampliación.

Non se ampliou ningún contido, xa que, foron impartidos na súa totalidade na fase

presencial.

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

As  medidas  adoptadas  para  o  alumnado  con  atención  a  diversidade  foron  empregadas

incluso con alumnos e alumnas que tiñan avaliacións que recuperar e, principalmente, cabe

destacar:

• Dar tempo suficiente nas tarefas e probas propostas na aula virtual para que alumnos

ou alumnas con necesidades especiais as podan realizar con tranquilidade.

• Facilitar a comunicación constante, tanto en foros, como por correo electrónico.

• En  situacións  nas  que  o  alumno  non  producía  suficiente  retroalimentación  nas

comunicacións,  utilizase o teléfono, como medio máis personalizado.
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