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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

RA1. Selecciona subministracións e materias primas, e identifica as súas calidades organolépticas 
e as súas aplicación.
RA3. Recibe materias primas e outros materiais, e verifica o cumprimento dos protocolos de 
calidade e seguridade alimentaria.
RA4. Almacena materias primas e outras subministracións en restauración, e identifica as 
necesidades de conservación e de colocación
RA5. Controla consumos e existencias, e rexistra os movementos de entradas e saídas de xéneros

2. Concreción dos criterios de avaliación

CA1.1. Describíronse e clasificáronse as materias primas en restauración.
CA1.2. Analizouse a organización das materias primas tendo como referencia o código 
alimentario 
CA1.3. Recoñecéronse as materias primas en restauración, as súas características e as 
súas calidades organolépticas.
CA1.5. Recoñecéronse as categorías e as presentacións comerciais dos alimentos e das 
bebidas. 
CA1.6. Recoñecéronse e caracterizáronse os selos europeos e os españois de calidade 
alimentaria. 
CA1.7. Identificáronse e caracterizáronse os produtos acollidos aos selos españois de 
calidade alimentaria. 
CA1.8. Establecéronse cos colaboradores os estándares de especificación de compras de
cada artigo que cumpra adquirir
CA3.1. Describíronse e caracterizáronse as operacións necesarias para recibir materias 
primas e outros materiais en cociña.
CA3.2. Identificáronse os equipamentos e os instrumentos para o control cuantitativo, 
cualitativo e hixiénico-sanitario
CA3.3. Aplicáronse sistemas de control do aprovisionamento de forma que se satisfagan 
as exixencias da produción e os obxectivos económicos do establecemento.
CA3.4Interpretouse a etiquetaxe dos produtos. 
CA3.5. Comprobouse a coincidencia da cantidade e a calidade do solicitado coas do 
recibido. 
CA3.6. Verificouse o cumprimento polo provedor da normativa referente á embalaxe, o 
transporte, a cantidade, a calidade, a caducidade, a temperatura, a manipulación, etc.
CA3.7. Verificáronse o cumprimento da petición de compra e os requisitos establecidos 
para as materias primas solicitadas. 
CA3.8. Recoñecéronse e formalizáronse os documentos relacionados cos procesos de 
recepción. 
CA3.9. Evitouse o consumo innecesario de recursos e controlouse a recollida de residuos.
CA3.10. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénicosanitaria, 
de seguridade laboral e de protección ambiental.
CA4.1. Describíronse e caracterizáronse os lugares para o almacenamento e a 
conservación das materias primas e outras subministracións
CA4.3. Determináronse as temperaturas e os envases adecuados para a conservación 
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dos xéneros ata o momento do seu uso. 
CA4.4. Colocáronse as materias primas en función da prioridade no seu consumo. 
CA4.6. Evitouse o consumo innecesario de recursos e controlouse a recollida de residuos.
CA4.7. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénicosanitaria, 
de seguridade laboral e de protección ambiental.
CA5.1. Describiuse o concepto de control de existencias en restauración. 
CA5.2. Caracterizáronse os procedementos de solicitude de pedidos a almacén, o seu 
control, a documentación asociada e as relacións interdepartamentais entre os 
departamentos involucrados. 
CA5.3. Identificáronse os xéneros susceptibles de seren entregados directamente nos 
departamentos de venda e/ou produción por parte do provedor. 
CA5.4. Realizáronse diversos tipos de inventarios, e describiuse a súa función e a 
importancia no control de consumos e existencias. 
CA5.5. Efectuáronse rotacións de xéneros no almacén en función de diversas 
circunstancias. 
CA5.6. Calculouse o consumo de existencias tendo en conta diversos parámetros de 
valoración.

3. Actividades do terceiro trimestre

Actividade de
repaso, reforzo e

recuperación

Tarefas: 
Supostos prácticos: Método Wilson sobre peticións de solicitude 
de compra de xéneros a través da aula virtual google classroom
Traballo sobre o Almacenaxe de materias primas en restauración, 
a través de respostas curtas de diferentes cuestión tamén a través
da aula virtual google classroom.
Traballo de aplicación: As materias primas en restauración

Actividades para
ampliación do

terceiro trimestre

Tarefas: 
Supostos prácticos de Valoración de existencias FIFO e PMP a 
través de google classroom, con videotutoriais elaborados pola 
docente, así como a programación de sesión de webex para 
mediados de maio explicando os distintos métodos de valoración 
de existencias
Supostos prácticos sobre consumos de materias primas en 
restauración a través de google classroom, con videotutoriais 
elaborados pola docente, así como a programación de sesión de 
webex a primeira semana de xuño

4. Criterios de cualificación

As tarefas de reforzo serán avaliadas a través da entrega dos traballos e supostos 
prácticos indicados en tempo e contido solicitado
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Estas tarefas de ampliación van a ser evaluadas a través da entrega dos supostos 
prácticos indicados en tempo e forma, así como a asistencia e participación nas sesións 
de videoconferencias a través de webex  en porcentaxe 80% e 20% respectivamente 

Todas estas tarefas só se utilizarán de xeito positivo de cara ó alumnado, é dicir, ningún 
discente poderá ser suspendido pola non entrega destes traballos.

O alumnado coa materia suspensa nos trimestres anteriores debe presentar como 
mínimo as tarefas de reforzo para poder superar o módulo (xa que son contidos dados na
1º e 2º avaliación)

5. Cualificación final

Para a cualificación final terase en conta as cualificacións obtidas polo alumnado 
na primeira e na segunda avaliación nun 90% e 10% da nota será a cualificación 
obtida a través tarefas e traballos presentados nesta terceira avaliación. 

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

O PROFESORADO AVALIARÁ A ESTE ALUMNADO MEDIANTE TAREFAS DE
aplicación E PROBAS ESCRITAS E/Ou ORAIS VÍA TELEMÁTICA.

Neste módulo non existe ningún alumno nesta situación 
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7. Módulos pendentes (para alumnado de 2º curso con módulos pendentes despois da 

avaliación previa a FCT)

Resultados de
aprendizaxe

imprescindibles

Concreción dos
criterios de
avaliación

imprescindibles

Actividades de
recuperación dos
ca anteriormente

citados

Criterios de
cualificación dos ca

anteriormente
citados

Non existen alumnos co módulo pendente  

En Foz, a  13   de Maio  de 2020    

            Sinatura: María Balsa Canel
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