
 

  

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: Antonio Maceiras Charlón 

Módulo: MP3037 Técnicas elementais de servizo 

Ciclo: CBHOT01 Cociña e restauración 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

2 

1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 

IMPARTIDOS 
 
RA1. Aprovisiona e distribúe internamente xéneros e material na zona de 

restaurante, interpretando documentos afíns ás operacións de aprovisiona-

mento interno 

e instrucións recibidas. 

RA2. Prepara os equipamentos, os utensilios e o enxoval propios da área de 

restaurante, recoñecendo e relacionando as súas aplicacións básicas e/ou o 

seu funcionamento. 

RA3. Realiza operacións de preservizo previas ao desenvolvemento dos ti-

pos de servizo, identificando e aplicando os procedementos e as técnicas 

básicas. 

 

 

NON IMPARTIDOS 

 

RA4. Asiste ou realiza operacións sinxelas de servizo de alimentos e bebidas 

propias da área de restaurante, identificando e aplicando as técnicas de or-

ganización e servizo desta área de consumo. 

RA5. Realiza operacións de postservizo, identificando e aplicando os proce-

dementos e as técnicas básicas posteriores ao desenvolvemento dos tipos 

de servizo. 

 
 
 
IMPORTANTE: o docente deste módulo é contratado un mes despois de 

inicio do curso, polo que, tanto o docente  como o alumnado, dispón de un 

mes menos de clases (28 sesións), ademais das que non se poden impartir 

como consecuencia do estado de alarma e suspensión das clases polo 

COVID-19. 
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2. Concreción dos criterios de avaliación 

– CA1.1. Identificáronse e interpretáronse correctamente os documentos 

asociados ao aprovisionamento, así como as instrucións recibidas. 

– CA1.2. Cubríronse as follas de solicitude seguindo as normas preestable-

cidas. 

– CA1.3. Comprobouse cuantitativamente e cualitativamente o solicitado co 

recibido. 

– CA1.4. Trasladáronse os xéneros e os materiais aos lugares de traballo se-

guindo os procedementos establecidos. 

– CA1.5. Distribuíronse os xéneros e os materiais nos lugares idóneos aten-

dendo ás súas necesidades de conservación e colocación, conforme normas 

establecidas e instrucións recibidas. 

– CA2.1. Describíronse e caracterizáronse os equipamentos, os utensilios e 

o enxoval propios desta zona de consumos de alimentos e bebidas. 

– CA2.2. Recoñecéronse as aplicacións de equipamentos, utensilios e enxo-

val propios da área de restaurante. 

– CA2.3. Efectuáronse as operacións de posta en marcha de equipamentos, 

verificando a súa adecuación e a dispoñibilidade para usos posteriores, se-

guindo normas establecidas e instrucións recibidas. 

– CA2.4. Efectuouse o mantemento de equipamentos, utensilios e enxoval 

propios da área de restaurante, manténdoos en condicións de uso durante o 

desenvolvemento das operacións de servizo, seguindo os procedementos 

establecidos. 

– CA3.1. Describíronse e caracterizáronse as operacións de preservizo máis 

significativas, tendo en conta as tipoloxías e o ámbito da súa execución. 

– CA3.2. Relacionáronse as operacións de preservizo coas súas especifici-

dades e a súa funcionalidade posterior, segundo o tipo de servizo que se 

vaia desenvolver. 

– CA3.3. Relacionáronse e determináronse as necesidades previas ao de-

senvolvemento das técnicas. 

– CA3.4. Identificáronse as fases e as formas de operar para o desenvolve-

mento idóneo dos procedementos de preservizo. 
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– CA3.5. Realizáronse as operacións de preservizo máis significativas en 

tempo e forma, seguindo os procedementos establecidos e atendendo ás 

instrucións 

recibidas. 

– CA3.7. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa       

hixiénico-sanitaria e a de prevención de riscos laborais. 

 
 
 

3. Actividades do terceiro trimestre 

Actividade de 
repaso, reforzo e 

recuperación 

O alumnado está realizando o módulo da FCT. 

Actividades para 
ampliación do 

terceiro trimestre 

O alumnado está realizando o módulo da FCT. 

 
 
 

4. Criterios de cualificación 

O alumnado está realizando o módulo da FCT. 

 
 
 

5. Cualificación final 

A asignada na 2ª avaliación. 

 
 
 

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua 

-   
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7. Módulos pendentes (para alumnado de 2º curso con módulos pendentes 

despois da avaliación previa a FCT) 

Resultados de 
aprendizaxe 

imprescindibles 

RA1. Aprovisiona e distribúe internamente xéneros e 

material na zona de restaurante, interpretando docu-

mentos afíns ás operacións de aprovisionamento inter-

no e instrucións recibidas. 

RA2. Prepara os equipamentos, os utensilios e o enxo-

val propios da área de restaurante, recoñecendo e rela-

cionando as súas aplicacións básicas e/ou o seu fun-

cionamento. 

RA3. Realiza operacións de preservizo previas ao de-

senvolvemento dos tipos de servizo, identificando e 

aplicando os procedementos e as técnicas básicas. 

Concreción dos 
criterios de 
avaliación 

imprescindibles 

– CA1.1. Identificáronse e interpretáronse correctamente 

os documentos asociados ao aprovisionamento, así 

como as instrucións recibidas. 

– CA1.2. Cubríronse as follas de solicitude seguindo as 

normas preestablecidas. 

– CA1.3. Comprobouse cuantitativamente e cualitativa-

mente o solicitado co recibido. 

– CA1.4. Trasladáronse os xéneros e os materiais aos 

lugares de traballo seguindo os procedementos esta-

blecidos. 

– CA1.5. Distribuíronse os xéneros e os materiais nos 

lugares idóneos atendendo ás súas necesidades de 

conservación e colocación, conforme normas estableci-

das e instrucións recibidas. 

– CA2.1. Describíronse e caracterizáronse os equipa-

mentos, os utensilios e o enxoval propios desta zona de 

consumos de alimentos e bebidas. 

– CA2.2. Recoñecéronse as aplicacións de equipamen-

tos, utensilios e enxoval propios da área de restaurante. 
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– CA2.3. Efectuáronse as operacións de posta en mar-

cha de equipamentos, verificando a súa adecuación e a 

dispoñibilidade para usos posteriores, seguindo 

normas establecidas e instrucións recibidas. 

– CA2.4. Efectuouse o mantemento de equipamentos, 

utensilios e enxoval propios da área de restaurante, 

manténdoos en condicións de uso durante o desenvol-

vemento das operacións de servizo, seguindo os proce-

dementos establecidos. 

– CA3.1. Describíronse e caracterizáronse as operacións 

de preservizo máis significativas, tendo en conta as ti-

poloxías e o ámbito da súa execución. 

– CA3.2. Relacionáronse as operacións de preservizo 

coas súas especificidades e a súa funcionalidade poste-

rior, segundo o tipo de servizo que se vaia desenvolver. 

– CA3.3. Relacionáronse e determináronse as necesida-

des previas ao desenvolvemento das técnicas. 

– CA3.4. Identificáronse as fases e as formas de operar 

para o desenvolvemento idóneo dos procedementos de 

preservizo. 

– CA3.5. Realizáronse as operacións de preservizo máis 

significativas en tempo e forma, seguindo os procede-

mentos establecidos e atendendo ás instrucións 

recibidas. 

– CA3.7. Realizáronse todas as operacións tendo en 

conta a normativa hixiénico-sanitaria e a de prevención 

de riscos laborais. 

Actividades de 
recuperación dos 
ca anteriormente 

citados 

- Existen dous alumnos que tiñan perdida de dereito a 

avaliación continua e que non teñen superado este 

módulo e que, polo tanto, non está a facer o módulo de 

FCT. 

- Para eles crease un curso na aula virtual do centro, 
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onde se lles facilita un manual do módulo, 

especificándoselles que materia entra no exame, e cal 

non. 

- A través do curso da aula virtual, para a superación 

deste módulo:  

- - Para superar a parte teórica, están convocados para 

realizar un exame de preguntas de opción múltiple. 

Facilitoulles a información da data, horario, formato, etc. 

- Para a superación da parte práctica, propóñense 

unhas serie de tarefas de entrega semanal, que deberán 

de realizar e superar con éxito. 

Criterios de 
cualificación dos 
ca anteriormente 

citados 

- Exame teórico: 40% 

- Tarefas semanais: 60% 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
      En Foz, a  08 de maio  de 2020   
 
       
                 Sinatura: 


