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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

RA1.  Clasifica  as  empresas  de  restauración,  e  analiza  a  súa  tipoloxía  e  as  súas
características.

RA2. Interpreta propiedades dietéticas e nutricionais básicas dos alimentos e relaciónaas
coas posibilidades de ofertas.

RA3. Determina ofertas gastronómicas e caracteriza as súas especificidades.

RA4. Calcula custos globais da oferta e analiza as variables que os compoñen.

2. Concreción dos criterios de avaliación

 Os criterios de avaliación para cada un dos resultados de aprendizaxe son:

 RA1.  Clasifica  as  empresas  de  restauración,  e  analiza  a  súa  tipoloxía  e  as  súas
características.

– CA1.1. Identificáronse os tipos de establecementos.

– CA1.2. Describíronse as fórmulas de restauración.

– CA1.3. Identificáronse as tendencias actuais en restauración.

– CA1.4. Caracterizáronse os departamentos, as súas funcións e os postos.

– CA1.5. Recoñecéronse as relacións interdepartamentais.

– CA1.6. Identificáronse os documentos asociados aos departamentos e postos.

 RA2. Interpreta propiedades dietéticas e nutricionais básicas dos alimentos e relaciónaas
coas posibilidades de ofertas.

– CA2.1. Caracterizáronse os grupos de alimentos.

– CA2.2. Identificáronse os principios inmediatos e outros nutrientes.

– CA2.3. Recoñecéronse as necesidades nutricionais do organismo humano.

– CA2.4. Describíronse as dietas tipo.

– CA2.5. Recoñecéronse os valores para a saúde da dieta mediterránea.

– CA2.6. Caracterizáronse as dietas para necesidades alimentarias específicas.

 RA3. Determina ofertas gastronómicas e caracteriza as súas especificidades.

– CA3.1. Relacionáronse as ofertas coas fórmulas de restauración.

– CA3.2. Caracterizáronse as principais clases de oferta.

– CA3.3. Tivéronse en conta as características e as necesidades da clientela.
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– CA3.4. Valoráronse os recursos humanos e materiais dispoñibles.

– CA3.5. Aplicáronse criterios de equilibrio nutricional.

– CA3.6. Considerouse a estacionalidade e o emprazamento do establecemento.

– CA3.7. Comprobouse e valorouse o equilibrio interno da oferta.

– CA3.8. Definíronse as necesidades de variación e rotación da oferta.

–  CA3.9.  Seleccionáronse  os  produtos  culinarios  e  os  de  pastelaría  e  repostaría,  e
recoñeceuse a súa adecuación ao tipo de oferta.

RA4. Calcula custos globais da oferta e analiza as variables que os compoñen.

– CA4.1. Identificouse a documentación asociada ao cálculo de custos.

– CA4.2. Identificáronse as variables implicadas no custo da oferta.

–  CA4.3.  Interpretouse  correctamente  a  documentación  relativa  ao  rendemento  e  ao
escandallo de materias primas, así como á valoración de elaboracións culinarias.

– CA4.4. Valoráronse e determináronse os custos das elaboracións de cociña, e das de
pastelaría e repostaría.

– CA4.5. Formalizouse a documentación específica.

– CA4.6. Recoñecéronse os métodos de fixación de prezos.

– CA4.7. Distinguíronse os custos fixos dos variables.

– CA4.8. Realizáronse as operacións de fixación de prezos da oferta gastronómica.

– CA4.9. Utilizáronse correctamente os medios ofimáticos dispoñibles.

3. Actividades do terceiro trimestre

Actividade  de
repaso,  reforzo  e
recuperación

Estase  empregando  o  email  e  a  plataforma  “Webex”  para  as
comunicacións co alumno. 

Propúxoselle ao alumno unha serie de actividades para reforzar
os  temas  vistos  durante  o  curso  e  repasar  os  contidos.  Estas
actividades  teñen  carácter  semanal.  Son  enviadas  os  luns  e
entregadas ó luns seguinte. Tamén se propoñen actividades como
asistencia a webinars sobre o sector, ou visualización de videos
relacionados cos temas propostos.

No  horario  propio  da  asignatura  o  alumno  resolve  dúbidas  do
módulo, ou ben a través da plataforma Webex ou por Email.

Actividades  para
ampliación  do

Neste caso non proceden, xa que só serán propostas actividades
xa realizadas durante o curso
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terceiro trimestre

4. Criterios de cualificación 

As porcentaxes dos criterios de avaliación son diferentes ás propostas na programación
do módulo.  Sendo agora  equitativo  o peso porcentual  de cada un dos resultados de
aprendizaxe, xa que o alumno avaliado ten “Perda de Dereito á Avaliación” por non asistir
a clase, así que será avaliado cunha proba onde todos os resultados de aprendizaxe
terán o mesmo peso.

Estes son os novos criterios:

RA1. Clasifica as empresas de restauración, e analiza a súa tipoloxía e as súas caracte-
rísticas.

 Proba escrita/oral: 25% peso orientativo, cos seguintes apartados:

 Exercicios de carácter práctico

 Realización de exercicios sobre lexislación

RA2. Interpreta propiedades dietéticas e nutricionais básicas dos alimentos e relacióna-as
coas posibilidades de ofertas.

 Proba escrita/oral: 25% peso orientativo, cos seguintes apartados:

 Preguntas de carácter teórico

 Realización de supostos prácticos

RA3. Determina ofertas gastronómicas e caracteriza as súas especificidades

Proba escrita/oral: 25% peso orientativo, cos seguintes apartados:

 Preguntas de carácter teórico

 Resolución de problemas relacionados co tema

RA4. Calcula custos globais da oferta e analiza as variables que os compoñen.

Proba escrita/oral:  25% peso orientativo, cos seguintes apartados:

 Preguntas de carácter teórico

 Resolución de problemas relacionados co tema

O alumno será convocado a  unha proba oral,  vía telemática, a través da plataforma
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Webex ou se finalmente é posible, a unha proba escrita no propio instituto.

 Será o día 16 de xuño as 09.00.

5. Cualificación final

A cualificación final estará baseada na nota do exame previsto para o día 16 de xuño de
2020.

Esta nota será a suma da nota acadada en cada unha das preguntas propostas para
cada resultado de aprendizaxe.

As probas obxectivas que se realicen tomando como base os contidos mínimos, terán 
unha cualificación máxima de cinco puntos, como así consta na programación do módulo.

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

O alumno será avaliado cunha proba oral que se celebrará por vía telemática o martes 16
de xuño as 09.00.  Esta proba consistirá en preguntas cortas cun tempo axustado de
resposta. 

Se a situación sanitaria permitise realizar esta proba de xeito presencial sería unha proba
escrita, o mesmo día, á mesma hora.

Esta  data  será  comunicada  ademais  de  na  web  do  centro,  no  taboleiro  exterior  e
directamente ao alumno nunha das videoconferencias realizadas.

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 8 de maio de 2020

            Sinatura:
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