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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 COCIÑA 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostelería e Turismo CSHOT04 DIRECCIÓN DE COCIÑA SUPERIOR ORDINARIO 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0504 Recursos Humanos e Dirección de Equipos en Restauración SEGUNDO 3 53 53 

Profesorado asignado ao módulo Lara M. López Calviño 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

O alumnado deste módulo foi avaliado segundo os criterios desenvolvidos na 
programación presentada ao inicio do curso 2019 – 2020 nas datas establecidas pola 
dirección do centro e que foi completada e cumprida con normalidade.   

Os mínimos exixibles para acadar unha avaliación positiva foron os seguintes:   

RA1 -  Determina os postos de traballo e as súas funcións na área de restauración, e 
establece as características dos perfís profesionais 

- CA1.1  Identificáronse as etapas da planificación de cadros e previsión das 
necesidades de persoal. 

- CA1.2  Definíronse as características de cada posto de traballo correspondentes a 
persoal semicualificado e cualificado 

- CA1.3  Caracterizáronse as funcións que debe desempeñar o persoal dependente 

RA2 -  Planifica os recursos humanos, aplicando os sistemas de organización do 
persoal dependente 

- CA2.1  Relacionáronse as novas tendencias empresariais en restauración cos 
equipos humanos 

- CA2.3  Definíronse as quendas necesarias, as xornadas, o calendario anual e o 
descanso para o correcto funcionamento do establecemento ou da área de 
restauración. 

- CA2.5  Traballouse con software de xestión de cadros de persoal 

- CA2.6 - Establecéronse as técnicas dos métodos de medición de tempos. 
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RA3 -  Colabora na selección de persoal, tendo en conta as previsións e as 
necesidades da empresa 

- CA3.1  Identificouse o proceso de selección de persoal e as súas fases. 

- CA3.2  Preparouse un plan secuenciado de selección de persoal. 

- CA3.5  Elixíronse sistemas de recrutamento de persoal. 

- CA3.7  Recoñecéronse outros xeitos de selección. 

- CA3.8  Valoráronse as persoas candidatas segundo o posto que se desexe cubrir 

RA4 -  Integra o persoal da empresa, adaptando os modelos actuais de organización 
dos recursos humanos. 

- CA4.1  Describíronse as necesidades de formación para se actualizar ao posto de 
traballo. 

- CA4.2  Recoñeceuse a finalidade da formación 

- CA4.4  Recoñecéronse as motivacións dos traballadores da empresa 

- CA4.8  Deseñouse un plan de acollemento para novos traballadores 

RA5 -  Dirixe os equipos aplicando as técnicas de xestión de recursos humanos para 
a consecución dos obxectivos. 

- CA5.6  Valorouse a importancia dunha boa dirección 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

Non se presenta alumnado en esta situación. 

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado con perda do dereito á 
avaliación continua consistirá na resolución de diferentes supostos prácticos: 

Proba 1: Suposto práctico onde se identificarán previsións das necesidades de 
persoal, se definirán as características dos diferentes postos de traballo, se 
caracterizarán as funcións que debe desempeñar o persoal dependente. Ademais 
deseñaranse as quendas necesarias para a organización do persoal.  
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Proba 2: Entregarase un CV cunha carta de presentación e realizaranse uns exercicios 
prácticos onde se poña de manifesto a importancia dunha boa dirección e 
comunicación.  

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 elas, 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.  

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

O contacto co alumnado e a resolución de dúbidas realizouse a través do correo 
electrónico.   

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

Non se detectou alumnado con necesidades de medidas de atención á diversidade. 
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