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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  2019/2020 

Profesor Diego Orlando Fernández Cela  

Módulo Procesos de elaboración culinaria 

Ciclo Ciclo superior de Dirección de Cociña 

 

1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 
- RA1. Organiza os procesos de elaboración culinaria, determinando as súas fases en relación coas 

características dos produtos que se pretenda obter. 

- RA2. Aplica técnicas de cocción, tendo en conta a relación entre as transformacións fisicoquímicas 

que se producen nos alimentos e as características do produto final. 

- RA3. Elabora produtos culinarios básicos aplicando técnicas asociadas. 

- RA5. Realiza acabamentos e presentacións tendo en conta a relación entre as súas características 

e a elaboración culinaria á que se vinculen. 

 

2. Concreción dos criterios de avaliación 
RA1: CA1.1. ; CA1.2.;  CA1.3.; CA1.4.; CA1.5.; CA1.6.; CA1.7.; CA1.8.; CA1.9.  

RA2: CA2.1.; CA2.2.; CA2.3. ; CA2.4.; CA2.5. ; CA2.6. ;CA2.7.; CA2.8. 

RA3: CA3.1; CA3.2.; CA3.3.:   CA3.4.; CA3.5.; CA3.6.;  CA3.7.;  CA3.8.; CA3.9.; CA3.10.; CA3.11. 

RA5: CA5.1.; CA5.2;  CA5.3.; CA5.5.;  CA5.6.;  CA5.7.;  CA5.10.;  CA5.11. 

 

3. Actividades do terceiro trimestre 
Actividade de 

repaso, reforzo e 

recuperación 

Actividades: exercicios do libro polo cal se imparte a parte teórica do 

modulo. 

Debates : despois do visionado de  diversos documentais relacionados coa 

parte teorico-practica. 

Videoconferencias: con profesionais do sector, para que poidan achegarse 

a realidade do sector. 
Actividades para Actividades: exercicios do libro polo cal se imparte a parte teórica do 



ampliación do 

terceiro trimestre 

modulo. 

Debates : despois do visionado de diversos documentais relacionados coa 

parte teorico-practica. 

Videoconferencias: con profesionais do sector, para que poidan achegarse 

a realidade do sector. 
 

4. Criterios de cualificación 
Posto que este e modulo fundamentalmente práctico a nota da terceira avaliación pasara a ser o 

100% da parte conceptual; sempre axustandose as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 

Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa para o esenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

5. Cualificación final 
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en 

conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das 

aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as 

aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante 

o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.  
 
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 con unha proba teórica conceptual de todo o módulo, na que terá que aprobar cunha 

nota mínima de 5. 
 

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  

 

 

En Foz, a _____ de_________ de 2020 

 

 

                                     Sinatura: 



	


