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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:   María Isabel Carreiras Val 

  Módulo: Procesos básicos de producción culinaria. 

  Ciclo: 1ºCurso FPB cores. 

   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 perdida de dereito á avaliación continua 

7. Alumnado con módulos pendentes 

   1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 

   RA1. Executa técnicas elementais de cocción identificando as súas características e as 
súas aplicación. 

 RA2. Realiza elaboracións básicas de múltiples aplicacións, recoñecendo e aplicando os 
procedementos.  

 RA3. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os 
requisitos derivados da preparación de elaboracións culinarias. 

 RA4. Prepara elaboracións culinarias sinxelas, identificando e aplicando os 
procedementos.  

     2. Concreción dos criterios de avaliación 

  CA1.1. Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada. 

 – CA1.2. Describíronse e clasificáronse as técnicas de cocción.  

– CA1.3. Identificáronse e relacionáronse as técnicas elementais de cocción con respecto ás 
súas posibilidades de aplicación a diversos xéneros.  



– CA1.4. Relacionáronse e determináronse as necesidades previas ao desenvolvemento das 
técnicas de cocción.  

– CA1.5. Identificáronse as fases e as formas de operar distintivas na aplicación de cada 
técnica.  

– CA1.6. Executáronse as técnicas de cocción seguindo os procedementos establecidos. 

 – CA1.7. Distinguíronse posibles alternativas en función dos resultados obtidos. 

 – CA1.8. Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en conta as 
necesidades das materias primas e o seu uso posterior.  

– CA1.9. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria e de 
prevención de riscos laborais.  

CA2.1. Describíronse e clasificáronse as elaboracións básicas de múltiples aplicacións, así como 
as súas posibles aplicacións.  

– CA2.2. Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios para o 
desenvolvemento dos procedementos de elaboración de fondos, mollos e outras elaboracións 
básicas de múltiples aplicacións. 

 – CA2.3. Realizáronse os procedementos de obtención de elaboracións básicas de múltiples 
aplicacións seguindo os procedementos establecidos.  

– CA2.4. Determináronse as posibles medidas de corrección en función dos resultados obtidos. 
– CA2.5. Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en conta as 
necesidades das elaboracións e o seu uso posterior. 

CA2.6. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria e de 
protección ambiental. 

CA3.1. Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as 
actitudes necesarias para a preparación de elaboracións culinarias. 

 – CA3.2. Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da 
motivación e da formación no éxito na preparación de elaboracións culinarias. 

 – CA3.3. Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa 
preparación de elaboracións culinarias. 

CA4.1. Interpretouse correctamente a información necesaria. 

 – CA4.2. Realizáronse en tempo e forma as tarefas de organización e secuencia das fases 
necesarias no desenvolvemento das elaboracións.  

– CA4.3. Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios previamente ao 
desenvolvemento das tarefas. 



 – CA4.4. Executáronse as tarefas de obtención de elaboracións culinarias elementais seguindo 
os procedementos establecidos.  

– CA4.5. Executáronse as tarefas tendo en conta a normativa hixiénicosanitaria.  

– CA4.6. Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante todo o proceso.  

– CA4.7. Xustificouse o uso da técnica en función do alimento que se vaia procesar. 

 – CA4.8. Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en conta as 
necesidades das elaboracións e o seu uso posterior. 

 – CA4.9. Determináronse as posibles medidas de corrección en función dos resultados 
obtidos. 

 – CA4.10. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa de seguridade laboral. 

 

     3. Actividades do terceiro trimestre 

  As actividades de repaso que se están a levar a cabo son de diferente índole, xa que a través 
da aula virtual moodle es esta subindo unha serie de actividades como cuestionarios, ou 
traballo que deben realizar na propia aula ou subir arquivo a esta. Por outro lado asignáselles 
un número de elaboración nas que teñen un período de 15 días para facelas das cales me 
deben remitir foto en diversos pasos. 

 Para comunicarme co alumnado emprego varios medios, aula virtual, E-mail, wassapat, e si 
chamadas. 

  Actividades para ampliación do terceiro trimestre 

 As actividades de repaso que se están a levar a cabo son de diferente índole, xa que a través 
da aula virtual moodle es esta subindo unha serie de actividades como cuestionarios, ou 
traballo que deben realizar na propia aula ou subir arquivo a esta. Por outro lado asignáselles 
un número de elaboración nas que teñen un período de 15 días para facelas das cales me 
deben remitir foto en diversos pasos. 

    4. Criterios de cualificación  

  Para a avaliación farase media das dúas avaliacións anteriores, e teranse en conta as tarefas 
entregadas para mellorar a nota destas. 

De non entregar ningunha tarefas farase a medía das dúas notas sendo o resultado a 
cualificación da terceira avaliación. 

Na aula virtual hai unha serie de cuestionarios que fan a función de proba. 

Non teño previsto realizar exames, so as probas antes mencionadas. 

 



   5. Cualificación final 

  Media de as dúas avaliacións anteriores, e incremento de nota, si é o caso, en función das 
tarefas entregadas. 

    6.Alumnado con perdida de dereito á avaliación continua 

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

Na aula de moodle hai un curso creado para estes alumnos os cales teñen diversas tarefas 
asignadas, por este medio. Tarefas as cales non están sendo levadas a cabo por o alumnado. 

      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 

 Esta información está recollida no documento que me estades entregando para o xefe de 
estudos. 

  Criterios de cualificación dos ca anteriormente citados 

  En Foz,11 a de Maio  de 2020 

Sinatura: Isabel Carreiras Val 

( profesora do módulo) 

 

 


