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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 Hostelería e turismo CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos Ciclos 
formativos 
de grao 
superior 

Réxime 
de 
adultos 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
 

MP0176 Recepción e reservas 2019/2020 5.0 160 160 

Profesorado asignado ao módulo M.ª Celia Rebollido Lorenzo 

 

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 dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades 
a desenvolver. 
 

O conxunto de mínimos esixibles expresados en cada unidade didáctica, apartado 4.c), son os seguintes: 

 

Describíronse as funcións, as tarefas e os obxectivos propios do departamento e dos subdepartamentos de 

recepción, reservas e conserxaría. 

Explicáronse criterios de organización departamental en función da tipoloxía do establecemento, dos 

obxectivos empresariais, da segmentación da oferta e da funcionalidade. 

Determináronse as fontes de información interna e externa necesarias para o funcionamento do 

departamento. 

Xustificáronse os procesos propios do departamento e dos subdepartamentos de recepción, reservas e 

conserxaría que poidan resultar adecuados para conseguir a maior eficacia na prestación dos servizos. 

Empregáronse aplicacións informáticas propias da xestión de recepción, reservas e conserxaría. 

Identificouse a oferta dos establecementos de aloxamento turístico 

Caracterizouse a tipoloxía das unidades de aloxamento. 

Caracterizouse a oferta alimenticia. 

Describíronse as funcións, as tarefas e os obxectivos propios do subdepartamento de reservas. 

Interpretáronse os contratos e as condicións negociadas con clientes e fontes de reservas. 

Identificáronse os prezos e as tarifas, aspectos legais e garantías exixibles. 

Seguíronse os procedementos de reservas segundo o tipo de cliente ou a fonte de reservas. 
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Operouse con sistemas de xestión das reservas, e deseñáronse prezos e tarifas segundo o tipo de cliente, 

a fonte da reserva e o nivel de ocupación 

Recolléronse, rexistráronse e arquiváronse as reservas recibidas mediante aplicacións informáticas ou 

outros medios alternativos 

 

Establecéronse os protocolos para seguir en caso de overbooking ou sobreocupación, cumprindo a 

normativa e tendo en conta os criterios de rendibilidade económica. 

Xustificouse a asignación previa de unidades de aloxamento ás reservas recibidas, sobre a base das 

peticións da clientela, a dispoñibilidade de tipos de aloxamentos e criterios de funcionalidade. 

Identificáronse e formalizáronse todos os documentos relativos ao rexistro da clientela á súa entrada no 

establecemento, con reserva previa ou sen ela, manexando aplicacións informáticas ou medios alternativos. 

Emitíronse as acreditacións e os elementos de acceso ás unidades de aloxamento, así como as ordes de 

atencións especiais, segundo o caso. 

Especificáronse os tipos de información que a clientela precisa á súa chegada ao establecemento. 

Cumpriuse a normativa relativa aos servizos, ás características, aos prezos e ás reservas dos 

establecementos de aloxamento turístico. 

Identificáronse os procesos propios da recepción. 

Establecéronse os protocolos de actuación en caso de queixas ou reclamacións. 

Elaboráronse as listaxes de ocupación por unidade de aloxamento, cliente e ocupación total. 

Xestionouse o rack de habitacións manualmente ou por medios informáticos, segundo as características 

técnicas do establecemento. 

Operouse cos medios informáticos e de telecomunicación relativos ao departamento de recepción. 

Elaborouse un arquivo ou unha base de datos coa información solicitada pola clientela referida a lecer, 

transportes, etc. 

Caracterizáronse os procesos propios de conserxaría: servicio de información sobre o contorno, 

correspondencia, mensaxes, telecomunicacións, espertador, troco de moeda estranxeira, alugamento de 

caixas de seguridade, reserva de servixos noutros establecementos, alugamento de vehículos. 

Rexistráronse os consumos diarios ou extraordinarios da clientela manexando medios informáticos. 

Valoráronse económicamente a estadía, os consumos e conceptos extraordinarios de cada cliente de saída, 

de ser o caso. 

Formalizáronse os documentos legais e formais relativos á facturación da clientela. 

Describíronse os sistemas de pagamento aceptados polos establecementos de aloxamento turístico e 

operouse con eles. 

Calculouse e realizouse o arqueo de caixa nos cambios de quenda e no pechamento diario. 

Describíronse os obxectivos e as funcións dos sistemas de seguridade propios de establecementos de 

aloxamento turísticos. 

Identificáronse as principais continxencias que se poden producir en materia de seguridade. 

Identificáronse os equipamentos de seguridade e as súas utilidades. 

Relacionouse o uso destes equipamentos coas continxencias identificadas. 

 
UD.- 5 e UD.- 6 
 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que sólo serán tidas en conta 
para subir nota para a avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020. 
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Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non 
superadas e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 
 
 Os criterios de cualificación do módulo serán os seguintes: 
 
 
 
- Exames ou probas: Realizaranse ao longo do curso tres probas parciais e unha proba final. 
Consistirán en preguntas teóricas de resposta curta, tipo test ou supostos prácticos. Terán un 
valor do 85% sobre a cualificación do módulo. É imprescindible obter un 5 para poder superar 
ditas probas. 
 
- Tarefas: Valoraranse tamén as tarefas que aparecen na plataforma para cada unidade 
didáctica, terán un valor do 10% sobre a cualificación do módulo. 
As tarefas son persoais, polo que ante tarefas copiadas o feitas de maneira conxunta, anúlanse 
ambas e a nota será de 0. 
O profesorado poderá esixir formatos de presentación. 
As actividades en liña deberán entregarse nos prazos establecidos. 
Non se terán en conta tarefas presentadas fora de prazo, a nota será de 0 
Nas tarefas valorarase: Claridade expositiva, boa presentación, corrección na redacción e 
gramatical, adecuación ao preguntado, concisión e orden. 
 
- Foros: Puntúan para a nota final un 5% 
A actividade nos foros é moi importante, pois dinamiza o curso, e fomenta a autoaprendizaxe 
e a colaboración entre o alumnado. 
En cada UD haberá un ou varios foros. As participacións nos foros se valoran en función da 
súa colaboración cos demais, orixinalidade nas achegas e opinións, etc¿  Consideramos a 
participación do alumno no foro realizando comentarios de interese académico e profesional 
relacionados cos contidos de cada unidade didáctica 
O alumno deberá usar o foro cunha actitude de máximo respecto aos compañeiros e 
profesores 
Non se establecerán cuestións relacionadas cos contidos das tarefas ou dos exames en 
mensaxes persoais ao profesorado. Todas estas cuestións se establecen a través do foro. 
A educación en liña supón un estilo de formación distinto ao tradicional. Nel, a comunidade 
educativa colabora entre si, sendo o/a titor/a unha especie de supervisor e clarificador de 
dúbidas. Por este motivo, a participación e colaboración nos foros é moi importante e non é un 
simple recheo do curso. 
 Para ter en conta as puntuacións acadadas nas tarefas e na participación nos foros é 
necesario ter superados os exames presenciais. ( Mínimo 5 puntos) 

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 
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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 

Podrerán recuperar a materia pendente en cada avaliación no período contemplado para á 
realización das probas correspondente no caso da modalidade de distancia o mes de xuño. 
PROBAS DE AVALIACIÓN FINAL 

AO finalizar o desenvolvemento do módulo, realizarase una proba presencial final de carácter 

global. 

Esta proba Terán que realizala: 

Os alumnos e alumnas que non se presentaron a alguna das probas de avaliación presencial 

parcial, deberán presentarse ás partes non presentas. 

Os alumnos e alumnas que non superen alguna das probas de avaliación presencial parcial, 

deberán presentarse ás partes non superadas. 

Os alumnos e alumnas que non superasen o módulo mediante as probas de avaliación 

presencial parcial. 

As actividades de recuperación do alumnado pendente  dunha avaliación positiva na 2ª 

avaliación, realiazaranse con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela, tal e como se ven 

realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo, e no 

caso de non poder realizar a proba presencial, farase a través da plataforma consistirán en: 

Tarefas. Estes supostos práctico será feito de xeito individual e entregado antes de datas da 

3º avaliación que se facilitarán ao alunado. 

Proba escrita. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas múltiples, das 

cales seleccionará a correcta. Esta proba realizarase “on line” a través da aula virtual do CIFP 

Compostela. 

Ademáis de xeito excepcional, facilitarei tarefas de actividades de recuperación, reforzó e 

repaso durante o tercer trimestre, estas actividades non presenciais de ampliación e mellora 

da competencia do alumnado poderán servir de criterio para outorgarlle valor positivo na 

cualificación do alumnado/a. Seguirei impartindo estos contidos novos e invitarei e animarei ó 

alumnado aou parte del, para que sigan coa formación que estaba prevista inicialmente nas 

programacions,  neste caso a distancia, primeiro porque é a nosa misión como formadores, e 
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segundo e máis importante, para que o alumnado termine acadando una competencia 

profesional sólida que lles permita a inserción laboral nun curto prazo de tempo. 

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

Ao ser un ciclo de formación a distancia non hai alumnado con perda de dereito a avaliación 
continua. 

 

 

 

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 tarefas. 
Proba escrita. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas múltiples, das 

cales seleccionará a correcta. Esta proba realizarase de maneira presecial e si non fora posible 

debido a situación sanitaria, sería  “on line” a través da aula virtual do CIFP Compostela. Os 

contidos que entran na mesma, xa foron expostos e explicados en clase ao longo do curso ate 

o 13 de marzo do presente curso académico. Pero tamén se mantén un FORO aberto co 

alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto. 

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, no seu artigo 28: 
Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de 
avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación 
previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá 
servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

Para este módulo realizarase, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos 
previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos 
proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. Disporase para tal fin do foro 
de presentación dos alumnos e alumnas a través da plataforma Platega. 

 

Santiago de Compostela 15, de maio de 2020 
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Asdo: M.ª Celia Rebollido Lorenzo 
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