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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 CSHOT01 Xestión de Aloxamentos Turísticos Ciclos 
formativos 
de grao 
superior

Réxime
xeral-
ordinario 

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP0175 Xestión do departamento de pisos 2019/2020 5 105 105

Profesorado asignado ao módulo Paula Cao Brey

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos  para  acadar  a  avaliación  positiva  no  presente   módulo  Xestión  do
departamento  de  pisos  evidenciarán  a  consecución  de  todos  os  resultados  de
aprendizaxe vistos ate 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 ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación
descritos na presente programación: 
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Criterios de avaliación

UD1 - QUÉN É QUEN?

CA1.1 - Identificáronse modelos de organización do departamento de pisos con tipos e as modalidades de 
establecementos.

CA1.2 - Xustificáronse os procesos propios do departamento de pisos que poidan resultar acaídos para 
conseguir a maior eficacia na prestación dos servizos.

CA1.4 - Enumeráronse os factores que determinan as necesidades de persoal en función do tipo de 
establecemento, da clientela e da ocupación.

CA1.4.1 - Calcularánse plantillas para hoteis tipo segundo os factores que inciden no número de persoas 
que conforman unha plantilla.

CA1.5 - Identificáronse as funcións do persoal.

UD2 - NON SIN AXUDA

CA1.3 - Identificáronse e xustificáronse os elementos materiais, a maquinaria e o equipamento, así como a
súa distribución, segundo criterios de ergonomía e fluidez de traballo, e en función dos tipos e das 
características dos establecementos.

CA2.1 - Definíronse e clasificáronse os utensilios, os produtos, os equipamentos, os materiais e as pezas 
de lenzaría máis usuais nos establecementos de aloxamento.

CA2.4 - Xustificáronse os criterios de almacenaxe máis utilizados en función de espazos dispoñibles 
supostos, dos tipos de produtos, da xestión de entradas e saídas, e do control de produtos do almacén.

CA3.3 - Explicáronse os tipos, o funcionamento, as aplicacións, o manexo, a limpeza e o mantemento de 
equipamentos, maquinaria, ferramentas e utensilios de uso común na área de pisos.

CA3.6 - Identificáronse as proteccións necesarias no manexo de equipamentos, maquinaria, utensilios e 
produtos de limpeza, e interpretouse correctamente a normativa de seguridade e hixiene sobre 
manipulación de produtos e maquinaria.

UD3 - ASÍ LIMPABA ASÍ ASÍ ...

CA1.6 - Asignáronse as tarefas do persoal.

CA1.7 - Utilizáronse correctamente equipamentos e programas informáticos específicos para a 
organización da prestación dos servizos propios do departamento.

CA1.8 - Establecéronse plans de traballo e obxectivos de produtividade.

CA4.1 - Identificáronse sistemas e métodos de limpeza e desinfección conforme a composición do 
material, o tipo e o grao de sucidade, e as características da superficie.

CA4.2 - Describíronse procesos completos de limpeza e posta a punto de habitacións, zonas nobres e 
áreas comúns.

CA4.3 - Determináronse mecanismos de control sobre os procesos de limpeza e sobre o persoal 
dependente.

CA4.4 - Establecéronse mecanismos de asignación de unidades de aloxamento, zonas nobres e comúns 
entre o persoal a cargo, tendo en conta os niveis de calidade establecidos.

CA4.5 - Coordinouse co departamento de recepción o estado de ocupación e a situación de cada unidade 
de aloxamento.

CA4.6 - Comprobouse que a limpeza, a desinfección, a orde, a decoración e o restablecemento de 
atencións á clientela respondan aos estándares óptimos de calidade.

UD4 - NON DAN OS DUROS A PESETAS

CA2.2 - Determináronse as necesidades de aprovisionamento e de selección de provedores.

CA2.3 - Recibíronse correctamente os produtos, os materiais e os utensilios, e comprobouse a 



CA2.6 - Valoráronse as existencias baixo o seu control seguindo os criterios máis usuais.

CA2.7 - Caracterizáronse os procesos de pedido máis comúns nas empresas do sector.

UD5 - DEBAIXO UN BOTÓN TON TON ...

CA4.8 - Describíronse as técnicas de cosido e confección de prendas sinxelas, así como os medios 
materiais necesarios para o arranxo de roupa en establecementos de aloxamento.

UD6 - A MAN OU A MÁQUINA?

CA4.7 - Recoñecéronse criterios, métodos e procedementos de clasificación de roupa para o seu lavado, 
a pasada do ferro e a súa presentación.

CA4.9 - Determináronse mecanismos de control que garantan un correcto servizo de lavandaría e 
lenzaría da roupa da clientela e do establecemento.

CA4.10 - Describíronse as técnicas de pasada de ferro.

CA4.11 - Identificáronse e intrepretáronse os distintos símbolos das prendas para o seu lavado.

CA4.12 - Identificáronse as manchas mais comúns nas prendas e coñeceuse como proceder o 
desmanchado de cada unha delas.

UD7 - VAIA, E AGORA SE ME FUNDE UNHA BOMBILLA!

CA3.1 - Describíronse os procedementos de comunicación e coordinación que se establecen en materia 
de mantemento entre os departamentos de pisos, recepción e mantemento.

CA3.2 - Elaboráronse plans de control e informes de avaliación de resultados da situación de 
conservación das instalacións.

CA3.4 - Establecéronse protocolos de mantemento das instalacións, os equipamentos e os utensilios, así 
como da mellora dos produtos utilizados nos procesos, e evitáronse custos e desgastes innecesarios.

CA3.5 - Xustificáronse sistemas axeitados de inspección para o mantemento preventivo dos 
equipamentos e da maquinaria que se utilizan nos procesos.

UD8 - MIRA QUÉ LINDO HOTEL!

CA5.1 - Caracterizáronse as tendencias arquitectónicas máis salientables, os tipos de moblaxe e os 
revestimentos máis utilizados en establecementos de aloxamento turístico.

CA5.2 - Definíronse os elementos decorativos máis utilizados en establecementos de aloxamento 
turístico.

CA5.3 - Especificáronse as técnicas de cor e iluminación, e explicouse o significado psicolóxico das cores 
e o seu impacto na comunicación visual.

CA5.4 - Identificáronse as normas básicas de composición e combinación da moblaxe en función de 
criterios de confort, rendibilidade e funcionalidade.

CA5.5 - Elaboráronse aplicacións de ornamentación e decoración típicas e novas nos establecementos de
aloxamento turístico.

CA5.6 - Formalizáronse plans de decoración en función da política empresarial, do tipo de 
establecemento, do público obxectivo e das últimas tendencias.

CA5.7 - Valoráronse as novas tendencias e os estilos actuais de deseño en establecementos de 
aloxamento turístico.
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UD.- 8 correspóndese co  RA5, non foi impartida antes do Estado de Alarma, polo que
non será avaliado mediante exame, no presente curso 2019-2020. 

RA5 Supervisa a decoración e a ambientación da área de aloxamento e zonas públicas,
e  caracteriza  os  estilos  arquitectónicos,  a  moblaxe,  os  elementos  decorativos,  a
iluminación e as tendencias actuais.

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non
superadas,  así  como as  probas de avaliación  extraordinaria  do  alumnado  con  perda  de
avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do
alumno que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe,  este seguemento
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: 

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,
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. En todo caso a cualificación, de cada unha das
probas, deberá ser igual ou superior a 5. Suporán un 60 % da cualificación final do módulo. 

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos
para avaliar procedementos; Traballos individuais 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 40 %  da cualificación do módulo. Formarán parte da
cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas
e que formarán parte da avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás
clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as,
receptividade,  así  como  a  iniciativa,  o  interese,  a  presentación  axeitada  dos  distintos
materiais  solicitados,  a  participación  e  o  traballo  en  equipo  dos  alumnos/as,  coidado  da
imaxe pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do
módulo. 

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,  e  unha  vez
emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-
2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a
da 3ª avaliación.
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3.1 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á
avaliación continua consistirá: 

▪ Proba Específica 

Os contidos teóricos e prácticos serán avaliados a través dunha proba escrita, na
que haberá que resolver diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de
Aprendizaxe)   desenvolvidos  durante  o  1º  e  2º  trimestre  do  presente  curso
académico.  Esta  proba  constará  de  preguntas  curtas,  tipo  test  (con  respostas
alternativas, das cales só unha será correcta) e exercicios prácticos . Será necesario
acadar unha puntuación de 5 puntos para superar o módulo. 

Esta  proba  poderá  ser  realizarada  “on  line”  a  través  da  aula  virtual  do  CIFP
Compostela,  relacionada  cos  Resultados  de  Aprendizaxe  e  Criterios
correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avalación positiva.  

Data prevista: 15 de xuño as 11:00 horas

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 un FORO aberto a
través da Aula Virtual do CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas
no desenvolvemento das actividades xa descritas na Proba Específica  1. 

Pero  tamén  se  mantén  un  FORO  aberto  co  alumnado  para  aclarar  dúbidas  e
información ao respecto, ademais do correo electrónico

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 elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario
de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso
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alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de
información de matrícula. 

Non se detectou alumnado con necesidades especiais de atención.

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2020 
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