
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:   María Isabel Carreiras Val 

  
Módulo: Técnicas elementales de preelaboración 

  
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 pérdida de dereito á avaliación continua 

7. Alumnado con módulos pendentes 

   
1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 

  
RA1. Provisiona e distribúe materias primas, interpretando documentos afíns á 
produción e instrucións recibidas. 

RA2. Prepara maquinaria, batería, utensilios e ferramentas, tendo en conta a relación 
entre as súas aplicacións básicas e o seu funcionamento. 



RA3. Rexenera materias primas identificando e aplicando as técnicas en función das 
características do produto que cumpra rexenerar 

 

     
2. Concreción dos criterios de avaliación 

  
CA1.1. Identificáronse as necesidades de limpeza e preparacións previas das materias 
primas. 

 – CA1.2. Relacionáronse as técnicas elementais coas especificidades das materias 
primas, as súas posibles aplicacións posteriores e os equipamentos, as ferramentas e/ou 
os utensilios necesarios. 

 – CA1.3. Realizáronse as tarefas de preparación e limpeza previas ao corte, utilizando 
correctamente equipamentos, utensilios e/ou ferramentas, seguindo os procedementos 
establecidos.  

– CA1.4. Cumpríronse as medidas de seguridade no manexo de utensilios e ferramentas. 
– CA1.5. Caracterizáronse os cortes básicos e identificáronse as súas aplicacións ás 
materias primas. 

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

 – CA1.7. Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en 
conta as necesidades das materias primas e o seu uso posterior.  

– CA1.8. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-
sanitaria.  

– CA2.1. Relacionáronse as técnicas elementais coas especificidades das materias 
primas, as súas posibles aplicacións posteriores e os equipamentos, ferramentas e/ou 
utensilios necesarios. 

 – CA2.2. Realizáronse as tarefas de preparación e limpeza previas ao corte, utilizando 
correctamente equipamentos, utensilios e/ou ferramentas, seguindo os procedementos 
establecidos. 

 – CA2.3. Cumpríronse as medidas de seguridade no manexo de utensilios e 
ferramentas. 

 – CA2.4. Caracterizáronse as pezas e os cortes específicos, relacionando e 
identificando as súas posibles aplicacións ás materias primas. 

 – CA2.5. Executáronse as técnicas elementais de obtención de pezas e/ou cortes 
específicos seguindo os procedementos establecidos. 



 – CA2.6. Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en 
conta as necesidades das materias primas e o seu uso posterior. 

 – CA2.7. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-
sanitaria.  

CA3.1. Identificáronse as materias primas en cociña con posibles necesidades de 
rexeneración.  

– CA3.2. Caracterizáronse as técnicas básicas de rexeneración de materias primas en 
cociña. 

 – CA3.3. Identificáronse e seleccionáronse os equipamentos e os procedementos 
axeitados para aplicar as técnicas de rexeneración. 

 – CA3.4. Executáronse as técnicas de rexeneración seguindo os procedementos 
establecidos e instrucións recibidas. 

 – CA3.5. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-
sanitaria e de protección ambiental. 

     
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) 

 


