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2....... Criterios de cualificación e mínimos exixibles............................................................... 2 

  

UD 5: Estudo da historia e evolución da cociña. 

  

RA1 -  Organiza os procesos produtivos e de servizo en cociña, e analiza información oral e escrita, 
para o que determina as fases de execución e acabamento en función da ficha técnica de elabora-
ción. 

  

  

RA3 -  Elabora produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas, e avalía as alternativas. 

  

  

CA1.2 - Determináronse as fases da produción e do servizo en cociña, e estableceuse a súa secuen-
cia e a súa temporalización. 

  

  

CA1.3 - Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc. 
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CA1.4 - Identificáronse as técnicas de elaboración que se deben aplicar en función das fichas técni-
cas. 

  

  

CA1.5 - Tivéronse en conta as necesidades de coordinación co resto do equipo de cociña. 

  

 CA1.6 - Recoñeceuse a importancia da orde e da limpeza na boa marcha do traballo. 

  

CA1.8 - Determináronse os procesos procurando unha utilización racional dos recursos materiais e 
enerxéticos, e das materias primas. 

  

CA3.1 - Propuxéronse produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas dadas. 

  

CA3.3 - Deseñáronse elaboracións que combinen os elementos entre si de xeito razoable. 

  

CA3.5 - Realizáronse en tempo e forma adecuados as tarefas de organización e establecemento da 
secuencia de fases necesarias no desenvolvemento dos produtos. 

  

  

 CA3.7 - Executáronse as tarefas de obtención de produtos culinarios seguindo os procedementos 
establecidos. 

  

CA3.8 - Verificáronse e valoráronse as características organolépticos finais do produto (forma, cor, 
etc.). 

  

CA3.10 - Calculáronse, logo da elaboración da receita, os valores económicos e nutricionais. 
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 CA3.11 - Desenvolvéronse os procedementos intermedios e finais de conservación tendo en conta 
as necesidades dos produtos obtidos e o seu uso posterior. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UD 6Estudo das transformacións fisico-químicas dos alimentos. 

  

RA1 -  Organiza os procesos produtivos e de servizo en cociña, e analiza información oral e escrita, 
para o que determina as fases de execución e acabamento en función da ficha técnica de elabora-
ción. 

  

  

RA3 -  Elabora produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas, e avalía as alternativas. 

  

  

CA1.4 - Identificáronse as técnicas de elaboración que se deben aplicar en función das fichas técni-
cas. 
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CA1.5 - Tivéronse en conta as necesidades de coordinación co resto do equipo de cociña. 

  

CA1.8 - Determináronse os procesos procurando unha utilización racional dos recursos materiais e 
enerxéticos, e das materias primas. 

  

CA1.9 - Aproveitáronse os recursos desde o punto de vista da rendibilidade económica, mantendo os 
niveis de calidade gastronómica. 

  

  

  

  

 CA1.10 - Valorouse, desde o ámbito organizativo, a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade la-
boral e de protección ambiental. 

  

  

  

  

UD 8Elaboración de pratos para persoas con necesidades alimentarias especificas. 

  

  

RA1 -  Organiza os procesos produtivos e de servizo en cociña, e analiza información oral e escrita, 
para o que determina as fases de execución e acabamento en función da ficha técnica de elabora-
ción. 

  

RA2 -  Elabora produtos culinarios establecidos, aplicando técnicas tradicionais e avanzadas. 

  

RA3 -  Elabora produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas, e avalía as alternativas. 
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RA4 -  Elabora pratos para persoas con necesidades alimentarias específicas e analiza as caracterís-
ticas propias de cada situación 

   

CA1.4 - Identificáronse as técnicas de elaboración que se deben aplicar en función das fichas técni-
cas. 

  

 CA1.5 - Tivéronse en conta as necesidades de coordinación co resto do equipo de cociña. 

  

CA1.10 - Valorouse, desde o ámbito organizativo, a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade labo-
ral e de protección ambiental. 

  

 CA2.2 - Relacionouse cada técnica coas características do produto final. 

  

 

CA2.3 - Valorouse a importancia destas técnicas culinarias avanzadas nos ámbitos produtivos, xunto 
coa persistencia das tradicionais, en situacións e contornos determinados. 

  

CA2.6 - Verificáronse e valoráronse as características finais e o nivel de calidade do produto elabo-
rado. 

  

CA2.7 - Desenvolveuse o servizo en cociña seguindo os procedementos establecidos. 

  

CA4.1 - Recoñecéronse os tipos de necesidades alimentarias específicas. 

  

CA4.2 - Elaboráronse e valoráronse nutricionalmente dietas de distintos tipos. 

  

CA4.5 - Elaboráronse os pratos seguindo os procedementos establecidos, e evitáronse cruces con 
alimentos excluídos. 
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CA4.7 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade la-
boral e de protección ambiental. 

  

3....... Procedemento para a recuperación das partes non superadas.............................. 2 

  

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 se-
gunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recu-
peración e probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

  

 

3.1 Actividades de recuperación................................................................................................. 2 

  

 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, 
realizaranse  tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de 

alumnado e módulo e consistirán en: 

  

Presentación e realización de fichas tecnicas  e traballos. 

  

Proba con respostas curtas ou longas.Esta proba realizarase on line ou correo electronico. 

  

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

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá que resolver diferen-
tes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo de PC.SE ENTREGA-

RAN FICHAS E TRABALLOS QUE SE ADECUARAN OS MINIMOS ESIXIBLES. 

Esta proba poderá ser realizarada “on line”, mediante correo electronico ou  mediante video conferen-
cia. 

Esta primeira parte teórica suporá o 50% . 
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PROBA 2  

Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes supostos relacionados cos 
Resultados de Aprendizaxe do modulo. 

 

 

 

 

 

OS ALUMNOS REALIZARAN UNHA PROBA PRATICA MEDIANTE "ON LINE" VIDEO CONFEREN-
CIA,video. 

Esto supora o 50% non facendo media entre elas. 

 

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

alarma para todo ou parte do alumnado......................................................................... 2 

  

  

Poñeranse traballos e exercicios para ser entregados en fecha mediante correo electronico.durante 
todo o trimestre. 

Se ampliaran contidos a todo o alumnado. 

  

5....... Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo........... 3 

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 forma-
ción 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 ca-
racterísticas 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 ini-
cial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou 
cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. 
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Non se detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo. 

 

ZULEMA CARMEN GARCIA CAMPOS. 
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