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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 Direción de Cociña Ciclos 
formativos de 

grao superior 

HOT 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas anuais Sesións 
anuais 
  

MP0500 Xestión de Produción en cociña 2019/2020 7 244 MP0500 

Profesorado asignado ao módulo  DANIEL PULZONI CUPEIRO 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo (XPC) 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: 

 
RA 1- Recoñece sistemas de produción culinaria, e identifica as súas características e as 

súas especificidades 

 

CA 1.1 Describíronse e analizáronse os sistemas de produción culinaria. 
CA 1.2 Caracterizáronse os sistemas de distribución e servizo, de ser o caso. 

CA 1.3 Relacionáronse os sistemas de produción cos sistemas de distribución culinaria e viceversa. 

CA 1.4 Recoñecéronse os métodos de cociñado e conservación asociados aos sistemas de produción 
e distribución 

CA 1.5 Clasificáronse e caracterizáronse os sistemas de produción en cociña, e valoráronse as 
vantaxes e os inconve. 

CA 1.6 Identificarse e analizáronse os factores que determinan a elección dos sistemas de produción 
en cociña. 

CA 1.7 Recoñeceuse e analizouse a normativa relacionada cos sistemas de produción culinaria. 

 

 

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 

 

 

RA 2- Asesora no deseño de espazos e equipamentos, e determina as infraestruturas 

mobiliarias e inmobiliarias acordes a cada sistema produtivo. 

 

CA 1.1 Describíronse as condicións xerais das instalacións e os equipamentos asociadas aos 

sistemas   produtivos en cociña. 

CA1.2 Recoñecéronse os condicionantes de seguridade alimentaria relacionados co deseño de 

espazos en cociña. 

CA1.3 Identificáronse e distribuíronse as zonas e os anexos necesarios para a produción, servizo, 

distribución e almacen. 

 CA 1.4 Tívose enconta a relación entre deseño dos espazos , equipamentos e o volume previsto de 

produción en cociña. 

                    CA 1.5 Recoñecéronse as novas tecnoloxías relacionadas cos equipamentos en cociña. 

RA 3- Programa actividades para a produción e o servizo en cociña, para o que determina e 
planifica os recursos materiais e humanos. 

 

CA 1.1 Analizouse a información incluída nos documentos relacionados coa produción en 
cociña. 

CA 1.2 Relacionouse a produción culinaria coas ofertas gastronómicas. 

CA 1.3 Calculáronse e determináronse os recursos materiais e humanos necesarios para a 
produción, e establecéronse as funcións de cada integrante do equipo de cociña. 

CA 1.4 Realizáronse os cuadrantes de calendarios e horarios do persoal do departamento. 

CA 1.5 Realizouse 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. 

CA 1.6 Planificáronse as fases da produción. 

CA 1.7 Concretáronse as materias primas e os xéneros necesarios para os procesos, e 
determinouse o seu nivel de calidade. 

CA 1.8 Aplicáronse os sistemas de racións e gramaxes en función das necesidades nutricionais. 

 

RA 4- Supervisa procesos de produción e/ou servizo en cociña, e controla todos os 
elementos e as variables que os caracterizan. 

CA 1.1 Controlouse o cumprimento dos protocolos previstos para as operacións previas, as 
técnicas de cocción e o acabamento de produtos culinarios. 

CA 1.2 Controlouse o cumprimento dos protocolos previstos para a presentación, o servizo, o 
envasamento, o transporte e a distribución de produtos culinarios. 

CA 1.3 Controlouse o tempo desde a terminación do prato e a recollida por parte do servizo, e 
asegurouse a maior rapidez posible, sen afectar a temperatura do prato nin os tempos de espera 
por parte da clientela. 

CA 1.4 Recoñecéronse os produtos culinarios máis adecuados ás técnicas relacionadas cos 
sistemas produtivos. 
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CA 1.5 Deseñáronse e realizáronse novos produtos culinarios en función das características dos 
procesos culinarios. 

 

CA 1.6 Transmitíuselle 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. 

CA 1.7 Explicóuselle ao persoal do comedor o protocolo e o xeito correcto de servir o prato, desde 
o punto de vista gastronómico, para asegurar un servizo consonte as devanditas pautas. 

CA 1.8 Realizáronse elaboracións culinarias aplicando os procedementos asociados a cada 
sistema de produción en cociña. 

 

RA 5- Controla consumos e analiza a documentación e a información necesarias para 
cumprir os orzamentos establecidos. 

CA 1.1 Describiuse toda a documentación necesaria para o control dos consumos en cociña. 

CA 1.2 Analizáronse actualizáronse as fichas técnicas de produción, en caso necesario. 

CA 1.3 Realizáronse os cálculos de consumo por actividade, por períodos determinados, etc. 

 

As UD.6 e UD.7 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do 

módulo, no presente curso 2019-2020. 

 
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 seguimento 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 proba escrita (tipo test, susposto práctico, de resposta 
curta, etc), representará o 30%, e o restante 10% do seguinte xeito: Caderno de aula (soportará 
un 5 % da cualificación),Imaxen persoal,vestimenta 5% da nota. 

A proba a desenrolar no taller de cociña, baseárase sobre as diferentes prácticas diarias realizadas 
no mesmo, a cal terá un tempo determinado para a realización da mesma. Valorase a 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 
60% da cualificación do módulo. 
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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. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación neste caso non as realizo porque todos teñen aprobado. 

O que si fago e manter co alumnado de forma quincenal un contacto por videoconferencia para 
solventar as dúbidas que poidan xurdir. 

Como medida de reforzo seguimos trabalando e elaborarn as seguintes tarefas. 

• Realizar un traballo de cociña rexional e internacional. 

• Facer unha video receta dunprato rexional e outro internacional. 

• Realizar un traballo sobre o impacto do covid19 na restauración e investigar sobre a 
evolución da neo restauración nesta pandemia. 

• Acudir de forma online en grupo a charlas de profesionaís impartidas no BCC e no 
Sebastian Gastronomic. 

• Densenrolar unha tarefa para realizar un banquete, onde apezca datos como situación, tipo 
de evento, cuadrante, etc.. 

3.2 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: 

1º parte (25 de maio) 
O alumno/a desenrolará un traballo dos contidos vistos con anterioridade que será  á data de suspensión das 
clases, previo guión do profesor do módulo. O falumno terá que desiñar o seu propio restaurante e preciso, 
Nome do local.Contextualización.Ubicación.Tipoloxia do local. Incluido os sistemas de produción en cociña e o 
tipo de servizo a realizar.Aforo. 
Organigrama de cociña e cuadrante coas suas tarefas reaís baseadas no teu establecemento. 
Carta do restaurante, na cal debe incluir. 
Aperitivos de benvida ( 2 fríos e 3 quentes), terás que definir se se degustan o chegar ou sentados na mesa. 
Entrante frío tres elaboracións. 
Entrantes quentes tres elaboracións. 
Peixes con un mínimo de 2 gornicións (diferentes), tres elaboracións. 
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Carnes con un mínimo de 2 gornicións (diferentes), tres elaboracións. 
Hai que ter en conta os alérxenos. 
Ficha receta e escandallo con PVP  real de todas as elaboracións. 
Pedido a mercado, escollerás o chou da tua carta o seguinte menú ( 1 aperitivo frío e 2 quentes, 1 entrante frío, 
1 entrante quente, 1 peixe e 1 carne). 
De este menú concertado farás un pedido a mercado para unha mesa concertada para 25 pax, dentro de esta 
menú teremos un vegano, 1 intolerante a lactosa e 1 intolerante o glutén. 
 
Presentarase en formato dixital, formato PDF para remitilo por correo electrónico ao profesor 
danielpulzoni@edu.xunta.gal tipo de letra Calibri, tamaño 12 con espazo entre liñas 1.0, paxinar cada folio na 
parte inferior dereita, poñer na portada o nome do autor ou autora. A minuta ten que ser o mais pareceida a do 
un restaurante. Cada ficha receta será individual e a parte cada escandallo. 

A data tope de presentación  será o día 25 de Maio de 2020 ás 14:00 horas, pero pódese entregar, sí está 
feito, antes da data límite. 
Dito traballo ademais da información solicitada polo profesor, poderá conter imaxes, suxerencias do cheff, 
fotografías relacionadas coa materia que se solicita ou calqueira outro documento que considere o alumno/a, 
por exemplo diagramas de fluxo, mapas conceptuais, etc. 
Toda esta documentación irá como anexo o traballo. 
Debe de seguir a orde proporcionada no guión. 
As fontes de información poden ser varias, internet, libros de texto, apuntes de clase ou calqueira outra fonte 
que considere o alumno, en todo caso debe ser información contrastada, non se trata de “ copiar e pegar”.  Hai 
que citar todas as fontes de información que se utilizaron na elaboración, comprobárase que non se trata dun 

plaxio. 
 
2º parte (1º semana de xuño) 
A proba practica constará na realización de actividades practicas similares ás realizadas ao longo do curso no 
taller. 
Neste caso farase unha recreación da propia carta realizada polo alumno, nesta recreación o alumno fara o 
chou o seguinte. 
1 aperitivo frío 
2 aperitivos quentes 
1 entrante frío 
1 entrante quente 
1 pescado 
1 carne 
O alumno terá para a realización de este menú dende ás 9h ata ás 13h 
                   En caso de non poder ser evaliado de forma presencial faráselle unha proba telemática similar. 
 

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto nas probas 
prácticas Proba Específica 2, como na proba teórica Proba Específica 1, non existindo a 
posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso. 
Únicamente farán media aritmética se as dúas probas teñen una culificación obtida igual ou 
superior a 5 puntos. 

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 40% Proba Específica 1 e 60% Proba 
Especifica 2, na nota final, unha vez superadas as dúas. 

 
Recordar que o alumnado que perda o dereito a avaliación continua co cal, por razóns de 
inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente 
para cada módulo profesional, terá dereito a realizar una proba extraordinaria de avaliación previa 
a avaliación final de módulos correspondente. Resolución do 30 de xullo de 2013. 
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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 levouse a cabo unha serie 
de titorias virtuales periódicas, para saber da situación do alumando e axudálos a facer a tarefa 
a desenvolver vía mail. Pero tamén se manténse un FORO aberto co alumnado para aclarar 
dubidas e información. A través do delegado do grupo. 

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 
alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de 
matrícula. 

Non se detectáron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo. 
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