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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 Superior Xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración 2019/2020 3 70 70 

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA LÓPEZ SANTOS 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución de todos 

os resultados de aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo de 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 para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos 

para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ata o 13 de marzo de 2020, 

empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

 

RA1 -     Establece estruturas organizativas en restauración, e caracterizando os modelos organizativos    e   os 

obxectivos da empresa. 

 

CA1.1 -  Definíronse os obxectivos empresariais segundo o modelo de produto. 

CA1.2 -  Establecéronse plans empresariais segundo os obxectivos marcados. 

CA1.3 -  Deseñáronse estratexias e técnicas de planificación empresarial. 

CA1.4 -  Conceptualizáronse os modelos organizativos e as novas tendencias entre as empresas do  

              sector. 

CA1.5 -  Elaboráronse organigramas que correspondan aos modelos organizativos e ás novas   

               tendencias entre as empresas do sector. 

CA1.7 -  Identificáronse as principais diferenzas entre o mercado de produtos e o de servizos. 

 

RA2 -  Controla a xestión administrativa de áreas de restauración, para o que analiza a documentación   

           e a información reflectida nela.   

 

CA2.1 -  Xustificouse a finalidade da xestión da documentación nas empresas de restauración. 

CA2.2 -  Recoñeceuse o circuíto da documentación e a finalidade no sector de restauración. 

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 

 

CA2.4 -  Identificáronse sistemas de arquivo da documentación xerada, emitida ou recibida. 

 

CA2.5 -  Clasificouse a información que reflicte a documentación segundo as necesidades empresariais. 

CA2.6 -  Recoñeceuse a normativa básica relativa á xestión da documentación. 

CA2.7 - Valorouse a importancia dunha correcta xestión da documentación administrativa, económica e   

financeira para mellorar o funcionamento empresarial ou departamental. 

CA2.8 -  Establecéronse sistemas de facturación e cobramento. 

CA2.9 -  Aplicáronse as novas tecnoloxías na xestión e na interpretación da documentación empresarial. 

    

RA3 -  Controla os orzamentos das áreas de produción, e recoñece e determina a estrutura dos niveis de 

aprovisionamento, gastos e ingresos do seu departamento ou establecemento, segundo o caso. 

 

CA3.1 -  Identificáronse os tipos de orzamentos que afectan a planificación de empresas de restauración. 

CA3.2 -  Caracterizáronse os elementos que conforman os orzamentos. 

CA3.3 - Elaboráronse orzamentos de diversos tipos para a organización e a planificación das empresas de 

restauración, así como de áreas dentro destas. 

CA3.4 -  Establecéronse métodos de control orzamentario, xustificáronse racionalmente as posibles desviacións e 

aplicáronse medidas correctoras. 

CA3.5 -  Calculáronse os prezos de venda das ofertas gastronómicas do establecemento. 

CA3.6 -  Estableceuse a estrutura de custos en restauración 

CA3.7 -  Determinouse o limiar de rendibilidade segundo a oferta gastronómica e o tipo de establecemento ou 

servizo. 

CA3.8 -  Establecéronse criterios de avaliación de provedores e seleccionáronse os que mellor se adapten ás 

demandas empresariais. 

CA3.9 -  Establecéronse métodos de valoración de existencias. 

CA3.10 -  Aplicáronse sistemas ofimáticos e de comunicación na xestión departamental ou empresarial. 

 

RA4 -  Avalía os tipos de empresas de restauración e analiza a súa situación no mercado. 

 

CA4.1 -  Recoñeceuse a normativa autonómica e/ou estatal sobre tipoloxía e clasificación dos establecementos de 

restauración. 

CA4.2 -  Recoñecéronse os tipos de empresas tradicionais de restauración. 

CA4.3 -  Identificáronse as novas tendencias empresariais en restauración. 

CA4.4 -  Describiuse a tipoloxía das empresas de restauración segundo a normativa autonómica e/ou estatal. 

CA4.5 -  Identificáronse os factores e as motivacións da demanda. 

CA4.6 -  Clasificouse a clientela segundo a súa tipoloxía. 

CA4.7 -  Caracterizáronse os elementos determinantes da demanda: socioculturais, económicos e demográficos. 

CA4.8 -  Investigáronse as tendencias actuais da demanda. 

CA4.9 -  Valorouse a importancia de coñecer a situación do mercado e as tendencias da oferta. 

 

RA5 -  Elabora o plan de comercialización propio das empresas de restauración, establece as características dos 

elementos que o conforman, e deseña estratexias e accións. 

 

CA5.1 -  Conceptualizouse o plan de comercialización ou de márketing. 

CA5.2 -  Establecéronse obxectivos para conseguir co plan de comercialización. 

CA5.3 -  Deseñáronse as estratexias e as accións necesarias para realizar o plan de comercialización. 

CA5.4 -  Realizouse a planificación económica do plan de comercialización. 

CA5.5 -  Identificáronse sistemas de control do plan de márketing e das súas desviacións. 

CA5.6 -  Deseñouse a presentación do plan de comercialización. 
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CA5.7 -  Valorouse a importancia da aplicación do plan de comercialización para alcanzar os obxectivos da 

empresa. 

 

 

 

RA6 -  Deseña ofertas gastronómicas, e caracteriza e selecciona os elementos que as configuran e as súas variables. 

 

CA6.1 -  Caracterizáronse os principais tipos de ofertas gastronómicas. 

CA6.2 -  Relacionáronse as ofertas coas fórmulas de restauración. 

CA6.3 -  Tivéronse en conta as características e as necesidades da clientela na confección de ofertas, así como as 

novas tendencias. 

CA6.4 -  Considerouse o tipo de establecemento, a estacionalidade, a situación, o tipo de clientela e outros factores. 

CA6.6 -  Tivéronse en conta os principios básicos para o deseño físico da carta gastronómica. 

CA6.7 -  Aplicáronse técnicas de promoción e publicidade. 

CA6.8 -  Aplicáronse técnicas de márketing relacionadas cos prezos. 

CA6.9 -  Controlouse o grao de satisfacción da clientela. 

 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas e actividades de recuperación das partes non superadas, 

así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda do dereito á avaliación continua (PD) e 

guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

Tendo en conta as circunstancias especiais que provocan a adaptación da programación inicial deste módulo, para 

a avaliación empregaranse dous instrumentos, cos criterios de cualificación que se indican: 

- As actividades de recuperación no período de abril a xuño de 2020: o seguimento destas actividades a 

través da aula virtual e o correo electrónico e a súa realización de xeito positivo permitirá ao alumnado 

obter a cualificación de 5. 

- Unha proba global, inspirada nos resultados de aprendizaxe contemplados nas unidades didácticas impar-

tidas antes do 13 de marzo de 2020. Esta proba deberá realizala o alumnado que non acade unha avaliación 

positiva nas actividades de recuperación do apartado anterior e tamén poderá facela de xeito voluntario, o 

alumnado que aspire a mellorar a cualificación de ditas actividades. 

As datas previstas para a realización desta proba serán entre o 8 e o 16 de xuño. 

Preferentemente, sempre que sexa posible, a proba realizarase de forma presencial. Se non se dan estas 

circunstancias, realizarase de forma telemática. 

                    

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 polo alumnado, fíxanse as actividades de recuperación e probas 

correspondentes para cada alumno/a. 

3.1 Actividades de recuperación 

Neste terceiro trimestre realízase un desenvolvemento da actividade lectiva e de avaliación non 

presencial con finalidade fundamental recuperadora.  
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As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva realizaranse con apoio 

da aula virtual do CIFP Compostela e de medios como a plataforma webex. 

Estas actividades clave confeccionaránse tendo en conta os resultados de aprendizaxe que corresponden 

a cada avaliación pendente. 

 

En caso de que esas actividades da aula virtual non se realizaran satisfactoriamente, dirixirémonos de 

maneira directa ao alumnado por correo electrónico deseñando tarefas que incidan nesas aprendizaxes. 

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

A proba  extraordinaria para o alumnado  que teña perda do dereito á avaliación continua, consistirá nun 

exame teórico práctico  inspirado no 100% dos resultados de aprendizaxe contemplados nas unidades 

didácticas impartidas ata o 13 de marzo de 2020. Para acadar unha avaliación positiva o alumno/a deberá 

obter en dita proba un mínimo de 5 puntos sobre 10. A proba será escrita e podería incluir algunha parte 

oral (teórico-práctica). 

As datas previstas para a realización desta proba serán entre o 8 e o 16 de xuño. Preferentemente, sempre 

que sexa posible, a proba realizarase de forma presencial. Se non se dan estas circunstancias, realizarase 

de forma telemática. 

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

Na aula virtual do CIFP Compostela habilitaránse foros en cada unha das unidades didácticas nos que a 

profesora introducirá as actividades a realizar con orientacións para a súa resolución. Nestes espazos o 

alumnado poderá poñer en común as súas dúbidas de maneira que a aclaración das mesmas chegue a 

toda a clase. A través da plataforma webex estableceránse reunións co obxecto de manter o contacto, 

informar e resolver aspectos da materia a recuperar, fundamentalmente, e das actividades programadas 

para o terceiro trimestre que precisen dunha intervención directa da profesora. 

 

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 actividades 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 pasouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial 

(sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do alumnado) que se complementou cos datos 

proporcionados pola titora e datos de información de matrícula. 
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Non se detectou alumnado con necesidades educativas especiais matriculado neste módulo. 

 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2020 

Asdo: Mª Cristina López Santos 
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