
IES de Foz. Departamento Hostelería.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 19/20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Curso 19/20

Profesor: Higinio Díaz Angulo

Módulo: Procesos de preelaboración y conservación de alimentos

Ciclo: Superior de Dirección de cocina 1º

 

1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

2. Concreción dos criterios de avaliación

3. Actividades do terceiro trimestre

4. Criterios de cualificación dos ca anteriormente citados

5. Cualificación final

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

7. Alumnado con módulos pendentes



1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

 Resultados de aprendizaxe 
RA1. Prepara as zonas de produción e recoñece as características das instalacións, os
equipamentos e os procesos de aprovisionamento interno.
– CA1.1. Establecéronse as características das máquinas, a batería, as ferramentas e os
utensilios relacionados coa produción culinaria.
– CA1.2. Recoñeceuse a colocación e a distribución da maquinaria de cociña.
– CA1.3. Recoñecéronse as aplicacións das máquinas, a batería, os utensilios e as ferra-
mentas.
– CA1.4. Realizáronse as operacións de posta en marcha das máquinas.
– CA1.5. Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento da maquinaria, a batería,
os utensilios e as ferramentas.
– CA1.6. Evitouse o consumo innecesario de recursos.
– CA1.7. Recoñecéronse e formalizáronse os documentos asociados ao abastecemento.
– CA1.8. Seleccionáronse os produtos tendo en conta a prioridade no seu consumo.
– CA1.9. Trasladáronse as materias primas aos lugares de traballo en tempo e forma
adecuados.
– CA1.10. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénicosanitaria,
de seguridade laboral e de protección ambiental.
– CA1.11. Comunicáronse as deficiencias e o mal funcionamento dos equipamentos
mediante documentos e polo sistema previsto.
RA2. Determina sistemas e métodos de envasamento e conservación de materias pri-
mas
en cociña, en relación coas súas características e as súas necesidades de conservación.
– CA2.1. Caracterizáronse os métodos de envasamento e conservación, así como os
equipamentos, os recipientes e os envases asociados a cada método.
– CA2.2. Caracterizouse a técnica de conservación por baleiro e recoñecéronse as súas
aplicacións na cociña.
– CA2.3. Recoñecéronse as características e as diferenzas entre a pasteurización e a
esterilización.
– CA2.4. Identificáronse e relacionáronse as necesidades de envasamento e conservación
das materias primas en cociña cos métodos e os equipamentos.
– CA2.5. Executáronse as técnicas de envasamento e conservación.
– CA2.6. Determináronse as temperaturas e os lugares de conservación idóneos para
os xéneros ata o momento do seu uso, consumo ou destino final.
– CA2.7. Recoñeceuse a relación entre o método de envasamento, a temperatura de
conservación do produto e a súa caducidade.
Páxina 38 de 102
– CA2.8. Evitouse o consumo innecesario de recursos.
– CA2.9. Realizáronse todas as operacións, tendo en conta a normativa hixiénicosanitaria,
de seguridade laboral e de protección ambiental.
– CA2.10. Analizáronse as elaboracións e comprobouse a súa aptitude para o consumo.
RA3. Rexenera materias primas aplicando as técnicas en función das súas característi-
cas.
– CA3.1. Identificáronse as materias primas en cociña con posibles necesidades de rexene-
ración.
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– CA3.2. Caracterizáronse as técnicas de rexeneración de materias primas en cociña.
– CA3.3. Identificáronse e seleccionáronse as técnicas e os equipamentos adecuados
para a rexeneración.
– CA3.4. Executáronse as técnicas de rexeneración.
– CA3.5. Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación ou mantemento,
tendo en conta a natureza das materias primas e o seu uso posterior.
– CA3.6. Evitouse o consumo innecesario de recursos.
– CA3.7. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénicosanitaria,
de seguridade laboral e de protección ambiental.
– CA3.8. Clasificouse, codificouse e activouse o sistema establecido e a información
técnica sobre o produto e sobre o proceso que se vaia seguir.
– CA3.9. Establecéronse os parámetros de temperatura, presión, cantidades, etc., e as
condicións requiridas para cada operación que se realice.
RA4. Planifica os procesos de preelaboración de materias primas en cociña, para o 
que
caracteriza as técnicas de limpeza, corte e/ou racionamento necesarias en función do
seu uso posterior.
– CA4.1. Identificáronse as necesidades de limpeza e preparacións previas das materias
primas.
– CA4.2. Relacionáronse as técnicas coas especificidades das materias primas, as súas
posibles aplicacións posteriores e os equipamentos, as ferramentas e os utensilios
necesarios.
– CA4.3. Realizáronse as tarefas de pesaxe, preparación e limpeza previas ao corte,
utilizando correctamente os equipamentos, os utensilios e as ferramentas.
– CA4.4. Caracterizáronse e executáronse os cortes básicos, e identificáronse as súas
aplicacións ás materias primas.
– CA4.5. Caracterizáronse e executáronse os cortes específicos e as pezas con denomina-
ción
propia.
– CA4.6. Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en
conta as necesidades das materias primas e o seu uso posterior.
– CA4.7. Caracterizáronse e calculáronse os métodos para a determinación de rendementos
e escandallos.
– CA4.8. Evitouse o consumo innecesario de recursos.
– CA4.9. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénicosanitaria,
de seguridade laboral e de protección ambiental. 
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2. Concreción dos criterios de avaliación

Criterios de cualificación
A cualificación componse da seguinte maneira:
- Exames teóricos:30%.
- Exames prácticos:70% no caso do fin da alarma e do confinamento
Cada avaliación ordinaria terá unha cualificación de 0 a 10.
A nota máxima no período de recuperación será de 8.
Elementos avaliables:
.Exames teóricos= Puntuación: 3 puntos.
Baremación dos contidos e observacións:
- Os exames poderán incluír preguntas de desenvolvemento, completar cadros ou ser tipo test (respostas alternativas) 
relativas ao temario
impartido.
- As probas poden ser feitas periódicamente e sen aviso previo.
- Nos traballos terase en conta a presentación, distribución e organización dos contidos. É requisito imprescindible pre-
sentar os anteditos traballos
na data sinalada.
- O total da puntuación asignada a este apartado dividirase entre o número de exames, probas ou traballos propostos en 
cada avaliación trimestral.
- En caso de non realizarse exames escritos ou traballos, por axustes de programación, a puntuación deste apartado su-
marase ao apartado
seguinte, de prácticas, tendo en conta o día a día, reflexado no caderno do profesor.
.Exames prácticos=Puntuación: 7puntos
- Os exames prácticos consistirán na realización de diferentes receitas durante 1 hora, no taller do obrador.
- O total da puntuación asignada a este apartado dividiráse entre o número de exames, propostos en cada avaliación tri -
mestral.
Cálculo da nota final da avaliación:
- A nota final da avaliación será a suma dos apartados anteriores.
- Para a superación positiva do módulo o alumno deberá acadar unha cualificación mínima de 5 puntos.
- Non se farán recuperacións, por tanto unha avaliación suspensa recuperarase ao aprobala seguinte avaliación 
(avaliación continua).
- Si un alumno non supera dita avaliación terá que facer un exame final que consistirá en amosar destrezas, capacidades
e coñecementos que
inclúan os contidos mínimos expresados na programación didáctica do módulo.
- O alumnado que perdese o dereito a avaliación continua non terá dereito a realizar as correpondentes actividades de 
recuperación, pero sí a
unha proba final extraordinaria previa a avaliación final de módulos.
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3. Actividades do terceiro trimestre

Actividade de
repaso, reforzo e

recuperación
A primeira actividade e navegar por diferentes pág web de gastronomia, 
hoteis, restorantes e  toma de contacto

Poñer todo los nomes do vacún en unha lámina co dibuxo das pezas.

Responder a varios exercicios tipo test como repaso da primeira e se-
gunda avaliación

Repaso de coñecementos, para elo facer o traballo da páx. 8 activi-
dades de ensinanza y aprendizaxe

Seguimos con las actividades de ensinanza y aprendizaxe agora el 
da páx. 31 do libro

Les dou unhas presentacións para repasar as carnes. Quero que las 
vexan sen presa, tranquilos, sen presión, solo polo pracer de seguir 
aprendendo y qué pensen no pratos que farían si xa estivesen traba-
llando en un gran hotel o un bo restaurante, empregando una de es-
tas carnes.

Na segunda avaliación tocaban as masas
Os mando varios vídeos de Franco López que e un experto en Pizza. 
Vino o ano pasado al IES de Foz a enxeñarnos desde Potenza en el 
sur de Italia y estibe na sua pizzeria en Italia con él onde nos amoso 
a min e a varios profesores, como facía la Pizza. Tamén 
Para complementar o traballo teredes que ver los seguintes vídeos 
en youtube: 
Pizza napolitana "Da Michele"
Pizza napolitana de Gino Sorbillo

Os mando los métodos de conservación y cociñado dos cogomelos, 
para repasar.
Leer y plantexar duvidas.
Os mando apuntes de cociña ao bacío. Na derradeira lección do libro 
de texto, fala un pouco sobre el bacío, pero considero que es insufi-
ciente. Toni botella es uno de los maiores expertos en bacío de Es-
paña, pódese atopar en internet, tin páx web. Estes apuntes son de 
un curso que vino a dar para el profesorado de cociña en Lugo. 
o bacío como método de conservación e moi utilizado hoxe, que nos 
axuda a aproveitar etapas de menos traballo para producir y conser-
var.
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xa o temos utilizado en el cole y quería repasar o tema por lo funda-
mental que es hoxe en día. 
O bacío como técnica culinaria ao momento está de moda de fai pou-
cos anos hasta agora
Lee atentamente estes apuntes y facer un esquema sobre la cocina 
al bacío

Aquí os mando una selección de termos culinarios y nutricionais en 
galego que me parecen interesantes para complementar los que xa 
tedes
Repaso unha imaxe das partes de un porco para completar coñece-
mentos. Os mando un traballo de repaso para facer y e devolvelo 
completado 

Os mando  repasar no libro de texto para seguir aprendendo as car-
nes
E para leer y afianzar coñecementos

Os mando as fichas técnicas con carne de porco. Durante o curso te-
mos pre elaborado varias receitas de porco.
Tamén os mando dos enlaces para que olledes o despece do porco:

                                           DESPIECE DEL CERDO
 
                                       despiece de media canal porcino

 

Perante o curso temos utilizado o menú escolar para o noso aprendi-
zaxe. Para realizar estes menús correctamente moitas rexións han 
sacado manuais para facer correctamente estes menús. Tamén as 
autoridades para poñer un pouco a todos de acordo han publicado as
directrices para elo.
Os mando varios manuais para elaborar y valorar correctamente un 
menú escolar.

Durante todo o curso temos estado pre elaborando tamén peixes, 
deica o seu estudo en profundidade sería na terceira avaliación os 
mando  leer no libro de texto sobre a preelaboración do peixe. 
e facer as tarefas do libro

Durante todo o curso temos estado pre elaborando tamén hortalizas, 
deica o seu estudio en profundidade sería na terceira avaliación os 
mando que  leades no libro de texto sobre os produtos da horta e a 
súa preelaboración e facer as tarefas do libro
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Estudo das hortalizas e ensaladas

Para recuperar o  módulo os alumnos terán que facer tódolos traballos 
mandados nesta etapa de confinamento polo coroa virus e tamén facer 
as respostas de unha proba tipo test da primeira e segunda avaliación

Actividades para
ampliación do

terceiro trimestre

Durante todo o curso temos estado pre elaborando tamén peixes, 
deica o seu estudo en profundidade sería na terceira avaliación os 
mando leer no libro de texto sobre a preelaboración do peixe. 
e facer as tarefas do libro

Durante todo o curso temos estado pre elaborando tamén hortalizas, 
deica o seu estudio en profundidade sería na terceira avaliación os 
mando que  leades no libro de texto sobre os produtos da horta e a 
súa preelaboración e facer as tarefas do libro

Estudo das hortalizas 

Leen o tema 4 do libro de texto sistemas e métodos de conservación 

Rexeneración de produtos e facer os traballos de repaso do libros
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4. Criterios de cualificación

Por ser una situación especial de confinamento  e ser traballos de repaso, a cualificación 
faraxe de xeito que os que fagan os traballos de repaso correctamente levarán un punto más 
sobre a nota final. 
Criterios de cualificación
Terán que remitirme os traballos en tempo e forma indicados, para poder ser valorados 
positivamente, despois da súa corrección pola miña parte 
Os alumnos que non elaboren ningún traballo quedarán coa misma nota. 
Os criterios de calificación da terceira avaliación serán aplicar a nota media da primeira e 
segunda avaliación pra os que as teñan aprobadas e sumarase un punto aos que fagan os 
traballos encomendados de repaso.

5. Cualificación final

Os criterios de calificación da terceira avaliación serán aplicar a nota media da primeira e 
segunda avaliación pra os que as teñan aprobadas

. No caso que realicen as tarefas, en tempo e forma,  durante o estado de alarma se les 
aumentará un punto na nota final

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

 O alumno que non supere o módulo, poderá presentarse ao exame convocado para os 
alumnos que teñan perdido o dereito á avaliación contínua
na data que se fixe para estas probas e deberá superar as mesmas nas seguintes 
condicións:
Os procedementos para definir as actividades de recuperación consistirán en probas e 
traballos iguais ou similares os desenvoltos nas diferentes
unidades didácticas,orientadas para alcanzar os mínimos exisibles, sendo cualificadas 
como APTO/NON APTO.
Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en dúas ou tres partes 
que se desenvolverán nas correspondentes xornadas. Será o mes de Xuño a dita proba. 
Características:
-Actividades prácticas similares as realizadas ao longo do curso na aula/taller/, que o 
alumno realizará tempo e forma (a criterio do profesor). Esta proba será si acabase o 
confinamento polo estado de alarma.
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-Nunha proba teórica conceptual de todo o módulo, na que terá que aprobar cunha nota 
mínima de 5.
-Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas ac-
tividades desenvolvidas e/ou presentadas como na proba
teórica e na valoración actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre as 
probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

Para recuperar o  módulo os alumnos que teñan a perda do dereito á avaliación continua 
terán que facer tódolos traballos mandados nesta etapa de confinamento polo coroa virus
e tamén facer as respostas de unha proba tipo test.

Para facer estes traballos serán remitidos  polo medio do correo da xunta

Se non se volve a escola polo estado de alarma, os traballos de recuperación serán remi-
tidos polo correro da xunta de Galicia

En Foz, a   15   de Mayo de 2020 

            Sinatura: Higinio Díaz Angulo
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