
 

    

 

Programación adaptada CIFP Compostela CSDC 2º - XPC Curso 2019-20 

 

1. Identificación e introdución 

 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 CIFP Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da fa. Familia profe. Código do ciclo Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalería e T. CSHOT04  Dirección de cociña Superior Ordinario  

Código MP/UF Nome Curso Horas semanais Horas anuais 

MP0500 Xestión da produción en cociña  2º 11 244 

Profesorado asignado ao módulo Rafael Brantuas Canay 

 

O módulo de XPC deste ciclo está constituído por 21 alumnos e alumnas e ao remate da segunda avaliación 

(previa á FCT)  antes do 13 de marzo, foron avaliados segundo a programación,  

Con respecto ao alumnado da modalidade dual: 

Vistas as valoracións da empresa, sumadas as notas persoais recollidas no centro (en substitución da proba 

teórica prevista) ata a incorporación dos alumnos á empresa, e logo da aplicación do recollido na programación, 

dan como resultado cualificación positiva. 

O alumnado con PD e suspenso, logo de intercambiar a información necesaria e resolver dúbidas pendentes 

(vía correo electrónico e telefónica) propoño un traballo de recuperación que contempla as partes non adquiridas 

durante o curso. 

2. Proposta de proba de recuperación e PD 

A partir das seguintes actividades, realizadas na segunda avaliación: 

- Cociñas enfrontadas (Perú-Xapón). 

- Gastronomía dun país ou comunidade. 

- Pintxos. 

- Temática San Valentín. 

- Temática Entroido. 

- Maridaxe con cervexa. 

- Banquete. 

 

Elixir 4 das 7 propostas anteriores e resolver os seguintes apartados: 



 

    

 

Breve Introdución do contido da oferta, para que sexa transmitida á clientela por medio do alumnado 

de servizos.  

Oferta para restaurante. 

Oferta de gastrobar, con carta para mostrar ao cliente no local. 

Ficha técnica de 1 prato de cada oferta indicando nome do prato, aplicacións, ingredientes, cantidades 

para 6 pax, elaboración, presentación e recipiente de servizo. 

Pedido de ingredientes necesarios para a realización de 1 oferta de gastrobar e outra de restaurante, 

para 20 pax. 

3. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

A continuación, enuméranse os contidos mínimos e o proceso seguido para a obtención das cualificacións. 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo, ata o 13 de marzo, evidenciarán a consecución 

a de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e 

actividades a desenvolver. 

 

3.1 RA 1 

Describe e analiza os sistemas de produción culinaria.  

Recoñece os métodos de cociñado e conservación asociados aos sistemas de produción e distribución.  

3.2 RA 2 

Describe as condicións xerais das instalacións e os equipamentos asociadas aos sistemas produtivos en cociña.  

Analiza os aspectos de funcionalidade que cumpra ter en conta para o deseño de espazos e equipamentos en 

cociña.  

Identifica e distribuíronse as zonas e os anexos necesarios para a produción, o servizo, a distribución e o 

almacenamento en cociña.  

Ten en conta a relación entre o deseño dos espazos e equipamentos e o volume previsto de produción ou servizo 

en cociña.  

Recoñece as novas tecnoloxías relacionadas cos equipamentos en cociña.  

3.3 RA 3 

Exemplifica mediante diagramas os procesos e os subprocesos relacionados con cada sistema de produción en 

cociña.  

Analizouse a información incluída nos documentos relacionados coa produción en cociña.  

Calcula e determináronse os recursos materiais e humanos necesarios para a produción, e establecéronse as 

funcións de cada integrante do equipo de cociña.  

Realiza a distribución, a asignación de tarefas e a formulación de instrucións tendo en conta as exixencias de 

produción culinaria, as prioridades establecidas, e a capacitación e as características do persoal.  

Concreta as materias primas e os xéneros necesarios para os procesos, e determinouse o seu nivel de calidade.  

3.4 RA 4 

Coordina todas as actividades cos departamentos implicados.  

Concreta as materias primas e os xéneros necesarios para os procesos, e determinouse o seu nivel de calidade.  

Calcula o tempo asignado para a execución dos procesos e os procedementos.  



 

    

Identifica as medidas de control relacionadas co sistema APPCC que cumpra realizar en cada fase da produción 

culinaria e determináronse os puntos de control crítico.  

3.5 RA 5 

Relaciona os sistemas de produción culinaria coas fórmulas de restauración. 

3.6 RA 6 

Identifica as medidas de control relacionadas coa rastrexabilidade que cumpra realizar en cada fase da produción 

culinaria.  

Recoñece e atendéronse as necesidades de información e formación do persoal sobre as actividades 

programadas.   

Deseña e realiza novos produtos culinarios en función das características dos procesos culinarios.  

Transmite ao persoal de servizo a información sobre a composición, o tempo de servizo e as técnicas de 

elaboración do prato, de modo que se asegure a súa explicación á clientela.  

Realiza as elaboracións culinarias seguindo os procedementos establecidos, para o seu consumo diferido no 

tempo ou para o seu consumo inmediato.  

Ten en conta as observacións da clientela transmitidas polo persoal de servizo sobre a elaboración e a 

presentación dos pratos, ou sobre as súas curiosidades e os seus gustos gastronómicos, para a toma de decisións 

en canto a variación do prato . 

3.7 RA 7 

Describe toda a documentación necesaria para o control dos consumos en cociña.  

Analiza actualizáronse as fichas técnicas de produción, en caso necesario.  

Realiza os cálculos de consumo por actividade, por períodos determinados, etc.  

4. Proceso de avaliación 

Para a obtención da nota das avaliacións parciais procederase como sigue: 

25% da nota: Proba de coñecementos teóricos, consistente en responder a un exame escrito de 5 preguntas con 

valoración de 2 puntos cada unha. 

50 % da nota: Proba práctica consistente nun exercicio no que a partir de 3 elementos principais e outros 

secundarios xunto con ingredientes de uso habitual na cociña, o alumnado fará unha proposta dun prato cubrindo 

a ficha correspondente e os anexos necesarios coa información solicitada na mesma, para despois realizar na 

cociña dita proposta para 2 persoas. A duración da parte escrita será de 20 minutos e 2 horas para o práctico na 

cociña. 

25% da nota: Seguimento diario e traballo individual de xefe/a. No diario de clase farase unha valoración 

numérica na que se terá en conta a actitude participativa valorando positivamente que se fagan propostas 
axeitadas; a constancia, asistindo habitualmente e puntualmente á clase; o rigor, tratando de facer de xeito exacto 

e preciso cada unha das elaboracións encomendadas; o interese, poñendo atención en cada traballo asignado e 

sobre todo na hixiene. 

 

En cada un dos 3 apartados (teórico, práctico, actitude) deberá de obterse polo menos un 5 para poder facer a 

media aritmética das tres notas e aplicar a porcentaxe correspondente.  

Tendo en conta que a avaliación é continua, a nota final será a da 2ª avaliación. 

5. Proceso de avaliación: dual, PD e suspenso 

 



 

    

5.1 Modalidade dual  

Na programacións consta o seguinte: "Para a obtención da nota final farase unha proba teórica sobre os aspectos 

relacionados coa materia impartida que valerá 25% e para o 75% restante empregarase a valoración do titor de 

empresa" 

 

O calendario previsto inicialmente prevía que os alumnos se incorporaran á empresa o 8 de xaneiro pero debido 

a diversas cuestións, comezaron o 28 de xaneiro polo que a esas alturas xa tiña datos suficientes para substituír 

a proba teórica nomeada. 

 

5.2 Alumnado con PD 

Na programación realizada na aplicación Xade, no punto 5 no apartado E figura o seguinte: "O alumnado que 

perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á 

avaliación final de módulos correspondente ou a de FCT, baixo solicitude" 

O alumnado solicitou, en tempo e forma, a proba extraordinaria de avaliación, ao non ser posible facela en vivo, 

e logo de informala telefonicamente e vía correo electrónico propúxenlle facer un exercicio substitutivo e que 

consta no punto 2 desta adaptación.  

Aceptou a proposta en correo electrónico corporativo recibido o mércores 29 de abril. 

 

5.3 Alumnado suspenso 

Na programación realizada na aplicación Xade, no punto 6a figura: "Durante o período ordinario, para a 
recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan ao 

alumnado adquirir as capacidades non acadadas e cumprir cos mínimos esixidos. No seu caso o/a alumno/a 

deberá presentar os traballos correspondentes" 

Estas actividades e traballos organizaranse de forma personalizada, a súa descrición, obxectivos e instrucións 

para o seu desenvolvemento facilitaránselle o/a alumno/a xunto co informe individualizado de avaliación 

correspondente.  

Enviei ao alumnado o correspondente informe individualizado. 

Logo de resolver as dúbidas xurdidas e aclarar, polo miúdo, aqueles apartados onde máis necesidade tiña de 

mellora, propuxen o traballo que figura no punto 2 desta adaptación.  

O prazo de entrega remata o venres 15 ás 10 am. 

Recibín resposta de confirmación o 30 de abril a través do correo corporativo. 

 

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2020 

 

Asdo: Rafael Brantuas Canay 


