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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 CSHOT05 Dirección de servizos de restauración Ciclos 
formativos 
de grao 
superior 

Réxime de 
aldultos 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0501 Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias 2019/2020 3 80 80 

Profesorado asignado ao módulo EVA PINTOR SÁNCHEZ 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo – XCSHA - 
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: 

UD. 1.- A seguridade e a hixiene alimentarias. 

CA2.1 - Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento 
relacionadas coas prácticas hixiénicas e de manipulación. 

CA2.2 - Identificáronse os perigos sanitarios, así como os principais riscos e as 
toxiinfeccións que se asocian aos malos hábitos. 

CA2.3 - Identificáronse os axentes causantes dos riscos e as súas medidas de 
prevención, en caso de que existan. 

UD. 2.- Supervisión de limpeza e desinfección de equipamentos e instalacións. 

CA1.3 - Describíronse os procedementos, as frecuencias e os equipamentos de 
limpeza e desinfección (LD) 
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CA1.6 - Recoñecéronse os tratamentos de desratización, desinsectación e 
desinfección (DDD) 

CA1.9 - Avaliáronse os perigos asociados á manipulación de produtos de limpeza, 
desinfección e tratamentos DDD. 

UD. 3.- Mantemento de boas prácticas de hixiene persoal. 

CA2.4 - Identificáronse as medidas de hixiene persoal asociadas á manipulación de 
alimentos, para evitar problemas na saúde da poboación consumidora. 

CA2.8 - Recoñeceuse a vestimenta de traballo completa e os seus requisitos de 
limpeza. 

UD. 4.- Mantemento de boas prácticas na manipulación de alimentos 

CA2.10 - Identificáronse a boas prácticas na manipulación de alimentos: recepción e 
almacenamento 

CA2.11 - Identificáronse a boas prácticas na manipulación de alimentos: elaboración 
e servicio 

UD. 5.- Boas prácticas en materia de alerxias e intolerancias alimentarias 

CA2.6 - Enumeráronse as doenzas de obrigada declaración, e identificáronse as 
alerxias e as intolerancias alimentarias. 

UD. 5.- Aplicación de sistemas de autocontrol 

CA3.2 - Recoñecéronse os conceptos xerais do sistema de APPCC. 

CA3.3 - Definíronse conceptos clave para o control de potenciais perigos sanitarios: 
punto crítico de control, límite crítico, medidas de control e medidas correctivas. 

CA3.4 - Definíronse os parámetros asociados á avaliación dos puntos críticos de 
control. 

CA3.6 - Relacionouse a rastrexabilidade coa seguridade alimentaria. 

UD.- 6 (UF Seguridade e hixiene alimentarias) e UD.- 7 e 8 (UF Xestión da 
calidade) 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas 
en conta do xeito que se establecía na programación ordinaria, para a avaliación 
do módulo no presente curso 2019-2020. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar, de ser necesario, 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: 
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As avaliacións parciais do módulo terán unha cualificación de 1 a 10 e se comporán 
do seguinte xeito: 

a) Realizaranse PROBAS ESCRITAS E /OU ORAIS de carácter teórico-prácticas 
(poderán ser cuestionarios tipo test, preguntas de desenvolver ou cuestión curtas, 
de relacionar, casos prácticos, exercicios..., e todos aqueles aspectos recollidos 
nos criterios de avaliación do módulo). Deberá ser apto tanto na parte teórica como 
práctica. Representa o 70% da cualificación parcial do módulo, en base ao peso 
outorgado aos CA. Valorarase de 1 a 10 puntos. A nota mínima para o aprobado 
é de 5 puntos. En caso de realizar mais de unha proba, a nota deste ítem será a 
media aritmética das probas, sempre e cando se obteña unha nota mínima de 5 
en cada unha delas.  

b) Os TRABALLOS (de investigación, desenvolvemento de contidos orais ou escritos, 
simulacións, debates, etc.) representan o 20% da cualificación parcial do módulo. 
Valoraranse de 1 a 10 puntos cada un deles. A nota mínima para o aprobado é de 
5 puntos en cada un deles. En xeral, se avaliará: presentación axeitada, estrutura 
e redacción, adecuación do contido ao nivel esixido, conclusións (capacidade 
crítica), creatividade, iniciativa, esforzo e autosuficiencia na busca de información 
e no manexo de bibliografía especializada, capacidade comunicativa, organización 
na exposición, etc. A nota polos traballos realizados durante a avaliación parcial 
será a media aritmética. Non se fará media en caso de non acadar, en cada un 
deles, unha nota mínima de 5 puntos. Só se cualificarán os traballos entregados 
en tempo e forma. Os traballos serán orixinais, é dicir, aqueles nos que se detecte 
que son copias literais de textos ou plaxio de outros autores e/ou compañeiros, 
serán avaliados con 0 puntos.  

c) Valorarase a observación de actitudes (grao de participación, comportamento 
cívico e educado no entorno da aula, iniciativa e interese, cumprimento de prazos 
nas entregas, capacidade organizativa, traballo en equipo, uso adecuado do 
linguaxe, e todos aqueles aspectos recollidos nos criterios de avaliación do 
modulo) que representa un 10% da cualificación parcial do módulo.  Poderá ser 
cualificado de xeito cualitativo e cuantitativo.  A nota mínima para ter superada esta 
parte é de 5 puntos. 

Para determinar a NOTA das AVALIACIÓNS PARCIAIS 1ª e 2ª, farase a media 
ponderada dos distintos traballos e probas. Para poder realizar esta media é preciso 
ter unha cualificación de 5 puntos, sobre 10, en cada un dos apartados descritos 
anteriormente. 

A CUALIFICACIÓN da 3ª AVALIACIÓN, seguindo o punto 5.5 do apartado de FP das 
instrucións do 27 de abril, se configurará, atendendo ao carácter continuo da 
avaliación, , a partir das avaliacións anteriores mais a valoración das actividades 
desenvolvidas durante o 3º trimestre, seguindo estes criterios: 

.- as actividades teñen carácter voluntario, e polo tanto so poderán motivar unha 
avaliación positiva, e en ningún caso negativa. 
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.- estas actividades, de xeito conxunto, poderán incrementar a cualificación final ata 
un máximo de 1 punto, que se establecerá segundo o nivel de participación e a 
calidade dos contidos das actividades propostas.  

.- estarán a disposición do alumnado a través da Aula Virtual do CIFP Compostela, 
nas que se detalla o contido ao que se refire, así como as condicións de entrega. 
Facilitarase nalgúns casos dita información a través do e-mail corporativo da 
profesora.   

.- crease un foro de comunicación directa e específico para o grupo, a través da 
plataforma de Edvoice (Additio) que servirá para resolver dúbidas e facer aclaracións. 

 

A CUALIFICACIÓN FINAL do módulo coincidirá coa obtida na terceira avaliación 
parcial, segundo o artigo 34 da Orde do 12 de xullo de 2011. No caso do alumnado 
que teña non superada algunha das avaliacións trimestrais, a puntuación máxima que 
poderá asignarse na terceira avaliación parcial será de 4 puntos.  

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Unha vez revisada a presente programación e comprobado que non hai alumnado con 
RA e CA non superados, e unha vez emitidos os resultados da 2ª avaliación ordinaria 
do curso 2019/2020, non creemos necesario desenvolver este apartado porque non 
procede programar ningún tipo de actividade nin proba de recuperación.  

3.1 Actividades de recuperación 

Non se programan actividades de recuperación porque todo o alumnado ten 
superadas a 1ª e 2ª avaliación, e polo tanto, ten acadado con avaliación positiva os 
RA traballados en dito período. 

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

Non se detallan por non ter alumnado con perda de dereito á avaliación continua (PD) 
neste módulo de Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias. 

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

Non se establecen medidas de reforzo e repaso específicas de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma nin para parte nin para todo o alumnado, 
por non consideralas necesarias. Como se indica no punto 3.1 desta programación, 
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ata esa data todos os RA e CA da 1ª e 2ª avaliación xa estaban avaliados e cunha 
cualificación positiva para todo o alumnado do módulo. A partires de esa data indicada 
xa se tiña previsto e de feito comezouse a impartir, contido novo que xa se utilizaría 
para avaliar a 3ª avaliación.  

De todos xeitos, como xa se viña usando dende o inicio do curso, mantense aberta a 
Aula Virtual do CIFP Compostela para o módulo de Xestión da Calidade e da 
Seguridade e Hixiene Alimentarias, na que está accesible o FORO de resolución de 
dúbidas e aclaracións; así como todos os contidos vistos ata o momento.  

Polo tanto, dada a situación, se propón ao alumnado avanzar con actividades novas 
segundo estaba previsto na programación para a 3ª avaliación. O obxectivo é facilitar 
a súa aprendizaxe, dado que na formación modular non temos garantido a matrícula 
do alumnado para o curso 2020/2021 e, de ser o caso, estes contidos non se poderían 
engadir a ningún outro módulo.  

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 detectaron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste 
módulo. 

 

Santiago de Compostela, a 12 de maio de 2020 

 

 

Asdo.: Eva Pintor Sánchez 
 


