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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 

RA1. Organiza os procesos produtivos e de servizo en cociña, e analiza información oral e escrita, para o que determina as 
fases de execución e acabamento en función da ficha técnica de elaboración. 
RA2. Elabora produtos culinarios establecidos, aplicando técnicas tradicionais e avanzadas. 
RA3. Elabora produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas, e avalía as alternativas.   

 
 

2. Concreción dos criterios de avaliación 

Os  criterios que mais se axustan as actividades deseñadas son os seguintes: 
– CA1.3. Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc.   
– CA1.4. Identificáronse as técnicas de elaboración que se deben aplicar en función das fichas técnicas.  
– CA2.1. Identificáronse as técnicas culinarias avanzadas e diferenciáronse das técnicas tradicionais. 
 – CA2.2. Relacionouse cada técnica coas características do produto final.   
– CA2.4. Realizáronse as tarefas de organización, secuencia e temporalización das operacións necesarias para a 
elaboración dos produtos culinarios.. .   
– CA3.1. Propuxéronse produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas dadas. 
– CA3.3. Deseñáronse elaboracións que combinen os elementos entre si de xeito razoable.  
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 – CA3.5. Realizáronse en tempo e forma adecuados as tarefas de organización e establecemento da secuencia de fases 
necesarias no desenvolvemento dos produtos.  
 – CA3.6. Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das tarefas.  
 – CA3.7. Executáronse as tarefas de obtención de produtos culinarios seguindo os procedementos establecidos.  
 – CA3.8. Verificáronse e valoráronse as características organolépticos finais do produto (forma, cor, etc.).   
– CA3.9. Confeccionouse un receitario e fichas técnicas con todas as elaboracións realizadas ao longo do curso ou do ciclo.   
 

 
 
 

3. Actividades do terceiro trimestre 

Actividades de repaso, 
reforzo e recuperación 

- Elaboración  dun traballo escrito sobre unha cociña  internacional. 
o Elaboración práctica dalgún prato. 
o Realizar un test o pequena proba. 

- Elaboración dun  trabllo  acerca da cociña miniatura  aplicada a  eventos  de tamaño 
mediano. 

o Diseñar un menú para un evento cunha serie de condicionantes (15 ó 20 pratos 
incluindo, sobremesas  preferiblemente utilizando  alimentos da comarca  e  con os 
comensais de pe) 

o Elaboración práctica e presentación  dalgúns destes petiscos. 
o Fichas técnicas  

- Elaboración de 2 propostas de  menús sinxelos  para cea e  presentación dalgún prato.  
 

 Nestas propostas consistiría a recuperación do alumno. Si as termina poderase incorporar ao 
resto dos traballos do grupo que están no seguinte apartado. 

 
 Forma de comunicación co alumno a través do correo electrónico e guasap do grupo de clase e 

por teléfono. 
 

 O alumno conta cos apuntamentos da clase, algúns exemplos de menús, videos e plantilla de 
ficha técnica. 

 

Actividades para 
ampliación do 

terceiro trimestre 

1º Envío de contidos pertencentes  a  3ºAvaliación: A cocción o baleiro, técnicas de cociña 
moderna, pautas para a montaxe de pratos, a cociña de fusión , cociña miniatura,  cociña de 
mercado e creativa. 
 
1º Traballo: Trátase  de crear  dúas elaboracións (aperitivo mais entrante) a través dun panel 
de ideas que elaborará o alumno. Nel debe poñer unha serie de parámetros establecidos como 
ingredientes, cortes, tipos de cociñado, cores, fotos de montaxes interesantes ,tipos de 
contedores  para servir, fotos de paisaxes, varios tipos de música, texturas o estampados de 
telas o papeis. O panel será o primeiro que enviará o alumno. 
A través da observación   buscaremos a inspiración para crear os pratos. 
E importante apuntar  todas as  ideas que o panel nos inspire, e deste xeito organizaran o 
prato mentalmente. 
Contan con dous modelos de fichas técnicas para  desenrolar as receitas que teñen que 
enviarme tamén,  cun comentario de todo o proceso creativo. 
2º Fase: elaboración dos pratos de cada un na casa. Con diferentes presentacións. Mandar 
fotos,vídeos y ficha técnica. 
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2ºTraballo: Envío 14 fotografías de pratos de grandes chefs e a través do análises visual 
deben describir en cada prato os alimentos que conteñen, os tipos de cortes, os métodos de 
cociñado empregados, valoración nutricional, describir a montaxe do prato, opinión deste, 
posibles cambios.....esquema do cambio. Aparte dicir que prato gustou mais e porqué. 
2º Fase: Aquí xa entrariamos no proceso de elaboración dese prato. Trátase de reproducilo o 
mais fielmente posible segundo  o criterio do alumno. E despois facer diferentes montaxes.  
Mandar fotos, vídeos e ficha técnica  
 
3ºTraballo: Un traballo sobre a cociña desta tempada na bisbarra.Evolución da cociña en 
Galicia. 
2ºFase: Elaboración dun prato de tempada. 
 

 Este ultimo traballo si da tempo. 

  

 
 
 

4. Criterios de cualificación 

Os criterios adaptados a as actividades propostas  son seguintes coas porcentaxes correspondentes: 
– CA1.3. Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc.                               10% 
– CA1.4. Identificáronse as técnicas de elaboración que se deben aplicar en función das fichas técnicas.                      10% 
– CA2.1. Identificáronse as técnicas culinarias avanzadas e diferenciáronse das técnicas tradicionais.                          10% 
 – CA2.2. Relacionouse cada técnica coas características do produto final.                                                                      10% 
– CA2.4. Realizáronse as tarefas de organización, secuencia e temporalización das operacións necesarias para a 
elaboración dos produtos culinarios.                                                                                                                                  10% 
– CA3.1. Propuxéronse produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas dadas.                                         10% 
– CA3.3. Deseñáronse elaboracións que combinen os elementos entre si de xeito razoable.                                          10% 
 – CA3.6. Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das tarefas.          5% 
 – CA3.7. Executáronse as tarefas de obtención de produtos culinarios seguindo os procedementos establecidos.        5% 
 – CA3.8. Verificáronse e valoráronse as características organolépticos finais do produto (forma, cor, etc.).                   10% 
– CA3.9. Confeccionouse un receitario e fichas técnicas con todas as elaboracións realizadas ao longo do curso ou do 
ciclo                                                                                                                                                                                     10% 
 
Este e un módulo 90% práctico.  
 
As  actividades propostas  son a gran maioria  escritas (elaboración de fichas técnicas, análisis de platos e outros) 
Tamén hai elaboración de pratos na casa que soamente pódense valorar visualmente (montaxe do prato). 
Hai moito traballo de creación e intuición  nas actividades. 
Valoraría tamén o interés do alumno pola constancia e o interés nas actividades. 
Valoraría cada traballo según o porcentaxe de cada criterio de elaboración e despois  faría a nota media. 
 
No e necesario facer probas finais, cada actividade xa e una proba en si. Sempre e cando as fagan. 
 
 
Para o alumno con avaliacións  suspensas  o procedemento sería o mesmo pero aplicado as súas actividades. 
O alumno debe entregar todas as actividades propostas para poder aprobar. 
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5. Cualificación final 

Será a nota da 2º avaliación coa posibilidade de subir si os traballos elaborados na 3º avaliación entregáronse en tempo e 
forma e están ben resoltos. 
A cualificación final será a mesma da terceira avaliación. 

 
 

 
 

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua 

Non hai ningún. 

 
 
 

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  12   de  maio de 2020     
 
                                                                                                    Olga María Fraga Sanchez 
       
                 Sinatura: 
 


