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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

Tendo en conta a crisis sanitaria, a declaración do estado de alarma, o confinamento e a
filosofía que inspira as instrucións do 27 de abril, os seguintes resultados de aprendizaxe
son os que considero imprescindibles para o adecuado progreso do alumnado: 

• RA1. Identifica tendencias gastronómicas, para o que analiza os seus principios e
as súas características. 

• RA2.  Recoñece as gastronomías galega,  española  e internacional,  para o que
identifica  os  produtos,  as  elaboracións,  as  tradicións  e  os  costumes  máis
representativos. 

• RA3. Identifica as propiedades nutricionais dos alimentos, para o que analiza as
súas funcións na alimentación. 

• RA4. Aplica principios básicos de dietética en establecementos de restauración,
tendo  en  conta  a  relación  entre  as  propiedades  dietéticas  e  nutricionais  dos
alimentos, e as necesidades da clientela.

2. Concreción dos criterios de avaliación

Relacionados con RA 1- 

• CA1.1. Recoñeceuse a procedencia do termo "gastronomía".
• CA1.2. Identificáronse os feitos máis salientables relacionados coa 

gastronomía. 
• CA1.3. Identificáronse e caracterizáronse as publicacións e os autores 

relacionados coa gastronomía. 
• CA1.5. Recoñecéronse e caracterizáronse os movementos e as correntes 

culinarias, así como os seus principais representantes.
•  CA1.6. Recoñecéronse e caracterizáronse as tendencias e as correntes 

gastronómicas actuais.

Relacionados con RA 2- 
• CA2.1. Relacionouse a gastronomía coa cultura dos pobos. 
• CA2.2. Identificáronse as características das gastronomías galega e española. 
• CA2.3. Recoñecéronse as elaboracións e os produtos galegos e españois máis 

significativos. 
• CA2.5. Analizáronse as achegas das gastronomías galega e española ao 

patrimonio gastronómico internacional. 
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Relacionados con RA 3- 
• CA3.1. Describíronse os conceptos de "alimento" e "alimentación". 
• CA3.2. Caracterizouse a pirámide dos alimentos e a súa relación con cada grupo. 
• CA3.3. Relacionáronse os hábitos alimentarios coa súa influencia na saúde. 
• CA3.4. Recoñecéronse os novos hábitos alimentarios na sociedade actual.
• CA3.5. Describiuse o concepto de nutrición. 
• CA3.6. Identificáronse os nutrientes e as súas funcións. 
• CA3.7. Identificáronse os nutrientes presentes nos grupos de alimentos.

Relacionados con RA 4- 
• CA4.1. Describiuse o concepto de dietética. 
• CA4.2. Recoñecéronse as necesidades nutricionais e enerxéticas das persoas ao 

longo da súa vida e a súa relación co metabolismo. 
• CA4.4. Recoñecéronse os valores para a saúde das dietas mediterránea e 

atlántica. 
• CA4.5. Manexáronse táboas de composición de alimentos para a confección de 

dietas. 
• CA4.6. Describíronse dietas tipo e as súas posibles aplicacións. 
• CA4.7. Aplicáronse principios dietéticos para elaborar dietas e menús específicos 

en establecementos de restauración. 
• CA4.8. Caracterizáronse e deseñáronse dietas para persoas con necesidades 

alimentarias específicas. 
• CA4.9. Recoñeceuse a importancia dos hábitos alimentarios saudables ao longo 

da vida. 

3. Actividades do terceiro trimestre

Actividade de
repaso, reforzo e

recuperación

- Para o primeiro trimestre:

Esta  tarefa  consiste  en  estudar  a  biografía  e  as  achegas  dun
cociñeiro galego dos once restaurantes con estrela  MICHELIN en
Galicia no ano 2020. Cada alumno debe elixir un destes cociñeiros
recoñecidos  na  gastronomía  galega,  e  elaborar  un  documento.
Detállanse os puntos que debe abarcar o informe e os requisitos
formais para a súa entrega.

A comunicación co alumnado establecerase a través de correo
electrónico onde se achegará a tarefa detallada.
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- Para o segundo trimestre:

Análise da dieta real do alumnado durante tres días consecutivos.
Utilizarán unha ferramenta en liña da Sociedade Española de 
Dietética e Nutrición ( SEDCA).
O traballo presentarase en forma de documento, cunha serie de 
requisitos. Figurará detalle da inxesta, gráficos de enerxía 
segundo a súa orixe, cálculo da media das porcentaxes dos 
principios inmediatos na dieta obxecto de estudo, conclusións e 
proposta de mellora.

A comunicación co alumnado establecerase a través de correo 
electrónico onde se achegará a tarefa detallada.

Actividades para
ampliación do

terceiro trimestre

Facilitarase ao alumno contidos teóricos sobre  das necesidades
nutricionais en persoas con necesidades alimenticias específicas y
elaboración de dietas e menús específicos en restauración.

A actividade consistirá en responder  20 preguntas curtas sobre
ese contido e deseñará un menú para persoas con necesidades
alimentarias  específicas.  Presentaranse detallados  os  requisitos
para esta última actividade, que incluirá recomendacións de boas
prácticas no proceso de elaboración.

A comunicación co alumnado establecerase a través de correo
electrónico onde se achegará a tarefa detallada e webgrafía para
o diseño do menú.

4. Criterios de cualificación 

Os alumnos con avaliacións pendentes deberán facer as tarefas correspondentes a cada
avaliación.  As  tarefas  serán  enviadas  telemáticamente.  O  traballo  será  valorado
positivamente.

Os alumnos coas dúas avaliacións aprobadas levarán a cabo tarefas de ampliación ou
reforzo para mellorar a súa nota ata 1 punto, sempre  que as entreguen puntualmente,
sexan correctas e axeitadas ao seu nivel.
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5. Cualificación final

Os alumnos coa 1ª , 2ª  ou ambas as avaliacións suspensas  que realicen todas as
tarefas enviadas telemáticamente no 3º trimestre acadarán polo menos unha nota final
de 5.

Para os alumnos coas dúas avaliación aprobadas, a nota final será a media das
avaliacións 1ª e 2ª. Poderán mellorar a súa nota final ata 1 punto se realizan todas as
tarefas telemáticas de reforzo e ampliación nos termos indicados no punto anterior.

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

O alumno pode recuperar o módulo se realiza todas as actividades programadas para a
recuperación.

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á
avaliación  continua  e  non  presente  en  tempo  e  forma  as  tarefas  de  recuperación,
consistirá nunha proba telemática escrita de contidos de todo o módulo. O aprobado será
cunha nota mínima de 5.

Os  contidos  esixibles  para  esta  proba  son  os  mínimos  programados  do  módulo  de
Gastronomía e nutrición impartidos ata a data de comezo do estado de alarma.

Serán informados a través de correo electrónico con acuse de recibo e se é necesario a
través de chamada telefónica.

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
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Actividades de
recuperación dos
ca anteriormente

citados

Criterios de
cualificación dos ca

anteriormente
citados

En Foz, a  10  de maio  de 2020    

            Sinatura: Ana Isabel Alonso Martínez
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