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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2022/202315016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Xestión de aloxamentos turísticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSHOT01Hostalaría e turismo Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0178 Comercialización de eventos 62022/2023 123123

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ANA ISABEL GÓMEZ MEJUTO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para o módulo Comercialización de eventos, pertencente ao C.S. Xestión de Aloxamentos Turísticos, tomando como

referencia o Decreto 55/2010 polo que se establece o título de Técnico superior en xestión de aloxamentos turísticos e introducindo as adaptacións

necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais no Perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais e

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

-Perfil profesional do título: determínase pola súa Competencia xeral, polas súas Competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola

relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

-Competencia xeral: consiste en organizar e controlar establecementos de aloxamento turístico, aplicando as políticas empresariais establecidas,

controlando obxectivos dos departamentos, accións comerciais e os resultados económicos do establecemento, prestando o servizo na área de

aloxamento e asegurando a satisfacción da clientela.

-Competencias profesionais, persoais e sociais son as que se relacionan deseguido:

a) Coordinar os servizos propios dos establecementos de aloxamento turístico, e dispor as estruturas organizativas óptimas para a xestión e o

control dos seus departamentos.

b) Detectar oportunidades de negocio e novos mercados, e aplicar métodos innovadores, analizando as alternativas de investimento e

financiamento ligadas a eles.

c) Analizar o mercado e comercializar o produto base propio do aloxamento, así como os servizos e os produtos complementarios, xestionando as

reservas con criterios de eficiencia empresarial.

d) Controlar e supervisar o departamento de pisos, establecendo os recursos humanos e materiais, así como prestar o servizo, de ser o caso.

e) Controlar e supervisar o departamento de recepción, e, de ser o caso, prestar o servizo, asegurando a atención á clientela cos niveis de calidade

establecidos.

f) Organizar e facer promoción de eventos no propio establecemento, en coordinación cos departamentos implicados, xestionando os recursos

humanos e os materiais necesarios.

g) Supervisar a correcta atención á clientela, o servizo posvenda e a xestión de queixas e reclamacións, para lograr a súa satisfacción.

h) Propor a implantación de sistemas de xestión innovadores, adecuando e empregando as tecnoloxías da información e da comunicación.

i) Supervisar o cumprimento das normas relativas a seguridade laboral, ambiental e de hixiene nos establecementos de aloxamento turístico.

j) Motivar o persoal a cargo, delegar funcións e tarefas, e promover a participación e o respecto, as actitudes de tolerancia e os principios de

igualdade de oportunidades.

k) Manter o espírito empresarial para a xeración do propio emprego.

l) Cumprir os obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

m) Adaptarse a novas situacións laborais e a diferentes postos de traballo orixinados por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

n) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

o) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación.

p) Xestionar a propia carreira profesional analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.

q) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e responsable.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de comercialización, planificación, organización, operación e

pechamento dos eventos que poden ofrecer os establecementos de aloxamento turístico.

As funcións do departamento de vendas abranguen aspectos como:

-Comercialización dos eventos ofrecidos.

-Organización do departamento.

-Técnicas de negociación.

-Deseño e mellora dos servizos que conforman os eventos do establecemento.
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-Mellora dos niveis de ingresos e control de custos.

-Aplicación das novas tecnoloxías.

-Integración do traballo individual no traballo en equipo.

A formación do módulo relaciónase cos obxectivos xerais a), b), j), k) e n), e permite alcanzar as competencias a), f), g), h), l) e n).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

-Aplicación das novas tecnoloxías e de novos programas ofimáticos de xestión de servizos de establecementos de aloxamento turístico.

-Protocolo institucional e empresarial.

-Investigación sobre os novos produtos ofrecidos e demandados, e sobre os procesos da súa xestión.

-Análise e caracterización da organización xeral do departamento e do desenvolvemento dos eventos máis comúns ofrecidos polas empresas do

sector.

 Isto nos permitirá traballar de cara a conseguir o rol do posto de traballo propio de este ciclo formativo que se traducirá en actividades específicas

con resultados concretos, na adaptación en función das variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos productivos, actuar

correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en

coordinación con outros departamentos.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Comercialización de
eventos

30 25

2 Organización do
departamento de
comercialización de
eventos

30 25

3 Planificación de
eventos

33 25

4 Supervisión de
eventos

15 12

5 Control do peche do
evento

15 13
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Comercialización de eventos 30

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Comercializa a oferta de eventos en relación coas características do establecemento e coa demanda. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as variables que conforman a demanda de eventos.

CA1.2 Analizouse a oferta do mercado de eventos e definíronse os servizos, o persoal, as instalacións, os equipamentos e os provedores de servizos complementarios.

CA1.3 Determináronse os servizos de cada tipo de evento.

   CA1.3.1 Diseñáronse servizos de cada tipo de eventos

   CA1.3.2 Clasificáronse servizos de cada tipo de eventos

   CA1.3.3 Demostrouse participacion ,orde e respeto na elaboracion das tarefas segundo as instruccions dadas pola profesora

CA1.4 Deseñáronse políticas de prezos.

   CA1.4.1 Coñecéronse políticas de prezos

   CA1.4.2 Creáronse políticas de prezos.

CA1.5 Elaboráronse estratexias de distribución dos produtos ofrecidos.

   CA1.5.1 Definéronse as estratexias de distribución dos produtos ofrecido

   CA1.5.2 Determináronse as estratexias de distribución dos produtos ofrecido

CA1.6 Describíronse as estratexias de comunicación e os obxectivos alcanzables en cada fase do seu desenvolvemento.

   CA1.6.1 Diseñáronse as estratexias de comunicación e os obxectivos alcanzables en cada fase do seu desenvolvemento.

   CA1.6.2 Clasificáronse as estratexias de comunicación e os obxectivos alcanzables en cada fase do seu desenvolvemento.

CA1.7 Establecéronse instrumentos e variables para avaliar o grao de eficacia das accións comerciais programadas.

CA1.8 Deseñáronse bases de datos de clientes e de provedores de servizos externos e de servizos ofrecidos, cumprindo a normativa sobre protección de datos.

   CA1.8.1 Definiéronse bases de datos de clientes e de provedores de servizos externos e de servizos ofrecidos, cumprindo a normativa sobre protección de datos.

   CA1.8.2 Determináronse bases de datos de clientes e de provedores de servizos externos e de servizos ofrecidos, cumprindo a normativa sobre protección de datos.
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Oferta de servizos que compoñen cada evento e novas tendencias.

 Análise da demanda de eventos.

 Políticas de prezos para cada evento.

 Distribución da oferta.

 Estratexias de comunicación.

 Avaliación das accións comerciais programadas.

 Bases de datos de clientes e provedores de servizos externos.

 Creatividade no deseño da comercialización.

 Novas tendencias en eventos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Organización do departamento de comercialización de eventos 30

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Comercializa a oferta de eventos en relación coas características do establecemento e coa demanda. NO

RA2 - Organiza o departamento de comercialización de eventos e xustifica a súa planificación. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Determináronse os servizos de cada tipo de evento.

   CA1.3.3 Demostrouse participacion ,orde e respeto na elaboracion das tarefas segundo as instruccions dadas pola profesora

CA2.1 Identificáronse os obxectivos e a organización do departamento.

   CA2.1.1  Coñecéronse os obxectivos e a organización do departamento.

   CA2.1.2  Diseñáronse os obxectivos e a organización do departamento.

CA2.2 Definíronse as vías de coordinación e as canles de comunicación cos departamentos implicados na organización de eventos.

CA2.3 Elaboráronse proxectos de creación ou mellora dos produtos ofrecidos, sobre a base de peticións da clientela ou do histórico de eventos anteriores.

CA2.4 Calculáronse os niveis de venda e os resultados económicos óptimos do departamento.

CA2.5 Establecéronse criterios de selección de empresas que presten servizos complementarios.

CA2.6 Operouse con aplicacións ofimáticas e con novas tecnoloxías da información e da comunicación.

CA2.7 Integrouse o traballo individual no colectivo.

CA2.8 Deseñouse o cronograma dos eventos reservados e contratados.

   CA2.8.1 Determinouse o cronograma dos eventos reservados e contratados.

   CA2.8.2 Diseñouse o cronograma dos eventos realizados

CA2.9 Estudáronse as posibilidades de vendas cruzadas co resto de departamentos do establecemento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Departamento de eventos: tipos de organización.

 0Integración do traballo individual no colectivo. Grupos de traballo.

  Cronograma de eventos reservados e contratados.
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Contidos

  Vendas cruzadas co resto dos departamentos.

 Xestión de control por obxectivos, por procesos, etc.

 Comunicación interdepartamental na organización e prestación do evento.

 Plans de mellora dos produtos ofrecidos.

 Xestión por procesos.

 Grupos de traballo.

 Calculo de rendementos económicos de cada produto ofrecido.

 Selección de provedores.

 Aplicación ofimática e novas tecnoloxías da información e da comunicación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación de eventos 33

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Comercializa a oferta de eventos en relación coas características do establecemento e coa demanda. NO

RA3 - Planifica eventos tendo en conta a relación entre os métodos de xestión, a súa tipoloxía e os obxectivos. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Determináronse os servizos de cada tipo de evento.

   CA1.3.3 Demostrouse participacion ,orde e respeto na elaboracion das tarefas segundo as instruccions dadas pola profesora

CA3.1 Tramitáronse as demandas de futuros eventos.

CA3.2 Analizouse a dispoñibilidade do establecemento para cubrir o desenvolvemento do evento que se contrate.

CA3.3 Adaptáronse ás peticións da clientela os servizos base de cada evento.

CA3.4 Suxeríronse métodos creativos e orixinais de organizar o evento en función do seu obxectivo.

CA3.5 Analizáronse as técnicas e os procedementos de negociación con provedores e clientes.

CA3.6 Identificáronse as necesidades de contratar servizos externos para a celebración do evento.

CA3.7 Calculouse o orzamento total e a súa desagregación por servizos.

CA3.8 Determináronse os métodos de confirmación necesaria para o correcto desenvolvemento do evento por parte da clientela.

CA3.9 Definíronse as condicións e as garantías de pagamento, así como os procedementos de confirmación de servizos para contratar pola clientela.

CA3.10 Seguíronse os protocolos establecidos de xestión documental.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Xestión de solicitudes de futuros eventos.

 0Xestión documental.

  Sistemas de montaxe en función do evento que se organice.

  Pulcritude e sistemática do traballo realizado.

 Planificación de dispoñibilidade para cubrir o desenvolvemento do evento.

 Modalidades de organización de eventos.
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Contidos

 Orixinalidade e creatividade do evento en relación coa idiosincrasia da cultura galega e en función do seu obxectivo.

 Técnicas e procedementos de negociación.

 Contratación de servizos externos.

 Orzamento xeral do evento e por servizo.

 Deseño de metodoloxía para a confirmación de eventos.

 Política de anticipos e garantía de pagamento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Supervisión de eventos 15

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Comercializa a oferta de eventos en relación coas características do establecemento e coa demanda. NO

RA4 - Supervisa eventos e analiza os estándares de calidade preestablecidos. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Determináronse os servizos de cada tipo de evento.

   CA1.3.3 Demostrouse participacion ,orde e respeto na elaboracion das tarefas segundo as instruccions dadas pola profesora

CA4.1 Establecéronse os métodos de supervisión e control do desenvolvemento temporal e espacial do programa establecido do evento, consonte os niveis de calidade establecidos.

   CA4.1.1  Coñecéronse os métodos de supervisión e control do desenvolvemento temporal e espacial do programa establecido do evento, consonte os niveis de calidade establecidos.

   CA4.1.2  Deseñáronsepara os eventos os métodos de supervisión e control do desenvolvemento temporal e espacial do programa establecido do evento, consonte os niveis de calidade
establecidos.

CA4.2 Identificáronse os sistemas de montaxe en función do tipo de evento que se organice.

   CA4.2.1  Describíronse os sistemas de montaxe en función do tipo de evento que se organice.

   CA4.2.2  Diseñáronse os sistemas de montaxe en función do tipo de evento que se organice.

CA4.3 Realizouse a supervisión e a coordinación dos departamentos propios e das empresas externas na organización do servizo.

CA4.4 Planificouse e controlouse o merchandising do establecemento no desenvolvemento do evento.

CA4.5 Arranxáronse con dilixencia os imprevistos xurdidos durante a celebración do evento.

CA4.6 Definíronse os métodos de autorización e confirmación de extras.

CA4.7 Estableceuse métodos de control de acceso ás instalacións das persoas autorizadas.

   CA4.7.1  Coñecéronse os métodos de control de acceso ás instalacións .

   CA4.7.2  Estableceuse métodos de control de acceso ás instalacións das persoas autorizadas nos eventos

CA4.8 Deseñáronse os correspondentes cuestionarios de satisfacción.

   CA4.8.1 Coñecéronse as técnicas para o deseño de cuestionarios de satisfacción.

   CA4.8.2  Deseñáronse os correspondentes cuestionarios de satisfacción para os eventos

4.4.e) Contidos
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Contidos

 Métodos de supervisión e control de servizos: espazos, sistemas de montaxe, instalacións e equipamentos, recursos humanos, servizos externos, merchandising, etc.

 Coordinación dos departamentos implicados e das empresas externas.

 Merchandising.

 Resolución dos imprevistos xurdidos durante o desenvolvemento do evento.

 Deseño de métodos de autorización e confirmación de servizos extraordinarios.

 Sistemas de control de acceso aos eventos organizados.

 Deseño de cuestionarios de satisfacción.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Control do peche do evento 15

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Comercializa a oferta de eventos en relación coas características do establecemento e coa demanda. NO

RA5 - Controla o pechamento efectivo de eventos e analiza o proceso económico e a calidade do servizo prestado. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Determináronse os servizos de cada tipo de evento.

   CA1.3.3 Demostrouse participacion ,orde e respeto na elaboracion das tarefas segundo as instruccions dadas pola profesora

CA5.1 Rexistráronse e interpretáronse os cuestionarios de satisfacción da clientela.

   CA5.1.1 Coñecéronse os mecanismos para interpretar os cuestionarios de satisfacción da clientela.

   CA5.1.2 Rexistráronse e interpretáronse os cuestionarios de satisfacción da clientela dos eventos

CA5.2 Establecéronse os métodos de detección de puntos fortes e aspectos de mellora do servizo prestado.

CA5.3 Reuníronse os documentos contables e transmitíronselle ao departamento encargado da súa tramitación.

CA5.4 Determináronse os métodos de información á clientela do resultado económico do evento.

CA5.5 Definiuse o proceso de resolución das demandas de rectificacións por parte da clientela.

CA5.6 Estableceuse o sistema de compilación de materiais gráficos (fotografías, gravacións de vídeo, aparición nos medios de comunicación, etc.) dos eventos organizados de especial
interese ou prestixio para o establecemento.

CA5.7 Actualizouse a base de datos do departamento.

CA5.8 Definíronse as actuacións de posvenda.

   CA5.8.1 Coñecéronse as actuacións de posvenda.

   CA5.8.2 Diseñáronse as actuacións de posvenda dos eventos

4.5.e) Contidos

Contidos

 Pechamento do evento realizado.

 Tabulación, procesamento e interpretación da información proporcionada polos cuestionarios de satisfacción.

 Detección de puntos fortes e aspectos de mellora do servizo prestado.

 Documentación contable.
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Contidos

 Resolución de reclamacións e suxestións.

 Atención posvenda.
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Superará o módulo aquela alumna ou alumno que acade os contidos mínimos expresados en cada unidade didáctica expresados no punto 4.c.

Expóñense a continuación:

UD1

CA1.1 - Identificáronse as variables que conforman a demanda de eventos.

CA1.2 - Analizouse a oferta do mercado de eventos e definíronse os servizos, o persoal, as instalacións, os equipamentos e os provedores de

servizos complementarios.

CA1.3.2 - Clasificáronse servizos de cada tipo de eventos

CA1.4.1 - Coñecéronse políticas de prezos

CA1.5.1 - Definéronse as estratexias de distribución dos produtos ofrecido

CA1.6.2 - Clasificáronse as estratexias de comunicación e os obxectivos alcanzables en cada fase do seu desenvolvemento.

CA1.7 - Establecéronse instrumentos e variables para avaliar o grao de eficacia das accións comerciais programadas.

CA1.8.1 - Definiéronse bases de datos de clientes e de provedores de servizos externos e de servizos ofrecidos, cumprindo a normativa sobre

protección de datos.

UD2

CA2.1.1 -  Coñecéronse os obxectivos e a organización do departamento.

CA2.2 - Definíronse as vías de coordinación e as canles de comunicación cos departamentos implicados na organización de eventos.

CA2.3 - Elaboráronse proxectos de creación ou mellora dos produtos ofrecidos, sobre a base de peticións da clientela ou do histórico de eventos

anteriores.

CA2.4 - Calculáronse os niveis de venda e os resultados económicos óptimos do departamento.

CA2.5 - Establecéronse criterios de selección de empresas que presten servizos complementarios

CA2.7 - Integrouse o traballo individual no colectivo.

CA2.8.1 - Determinouse o cronograma dos eventos reservados e contratados.

CA2.9 - Estudáronse as posibilidades de vendas cruzadas co resto de departamentos do establecemento.

 UD3

CA3.1 - Tramitáronse as demandas de futuros eventos.

CA3.2 - Analizouse a dispoñibilidade do establecemento para cubrir o desenvolvemento do evento que se contrate.

CA3.5 - Analizáronse as técnicas e os procedementos de negociación con provedores e clientes.

CA3.6 - Identificáronse as necesidades de contratar servizos externos para a celebración do evento.

CA3.8 - Determináronse os métodos de confirmación necesaria para o correcto desenvolvemento do evento por parte da clientela.

CA3.9 - Definíronse as condicións e as garantías de pagamento, así como os procedementos de confirmación de servizos para contratar pola

clientela.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UD4

CA4.1.1 -  Coñecéronse os métodos de supervisión e control do desenvolvemento temporal e espacial do programa establecido do evento,

consonte os niveis de calidade establecidos.

CA4.2.1 -  Describíronse os sistemas de montaxe en función do tipo de evento que se organice.

CA4.3 - Realizouse a supervisión e a coordinación dos departamentos propios e das empresas externas na organización do servizo.

CA4.4 - Planificouse e controlouse o merchandising do establecemento no desenvolvemento do evento.

CA4.6 - Definíronse os métodos de autorización e confirmación de extras.

CA4.7.1 -  Coñecéronse os métodos de control de acceso ás instalacións .

CA4.8.1 - Coñecéronse as técnicas para o deseño de cuestionarios de satisfacción.

UD5

CA5.1.1 - Coñecéronse os mecanismos para interpretar os cuestionarios de satisfacción da clientela.

CA5.2 - Establecéronse os métodos de detección de puntos fortes e aspectos de mellora do servizo prestado.

CA5.3 - Reuníronse os documentos contables e transmitíronselle ao departamento encargado da súa tramitación.

CA5.4 - Determináronse os métodos de información á clientela do resultado económico do evento.

CA5.5 - Definiuse o proceso de resolución das demandas de rectificacións por parte da clientela.

CA5.8.1 - Coñecéronse as actuacións de posvenda.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumnado que proporcionará información sobre a

marcha da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo

segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Realizaremos probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de diverso tipo test, preguntas breves, casos prácticos...,

e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No caso de ter varias probas será a media aritmética das

notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. A proba escrita suporá un 60% da cualificación final da avaliación. Será necesario

superar o 50% neste apartado para poder superar cada avaliación.

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo* serviránnos para avaliar procedementos; traballos individuais e

grupais nos que se valora a estructura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición ( se é o caso) e utilización de recursos, habilidades

e destrezas. É preciso observar que é requisito imprescindible presentar os anteditos traballos na data sinalada a tal fin para ter dereito a superar a

avaliación.De non presentalos, en ningún caso será posible aprobar , nin sequera cos examenes de recuperación de Xunio, agás que se presenten

antes destes últimos. Puntuarán un 30% da cualificación final da avaliación. Será necesario superar o 50% deste apartado para superar cada

avaliación. Os traballos serán avaliados mediante check-list.

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo ( cualificacións cualitativas e formarán parte da avaliación

do comportamento fronte ao traballo).Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado

coma os compañeiros/as, receptividade, así coma a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación

e o traballo en equipo dos alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe persdoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios

de avaliación do módulo.Suporá un 10% da cualificación final do módulo.Será necesario superar o 50% deste apartado para poder aprobar cada
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avaliación. Este apartado será avaliado mediante rexistros anecdóticos.

O alumnado debe demostrar que supera o coñecemento dos contidos mínimos para aprobar o módulo correspondente alcanzado para iso como

mínimo a cualificación de 5. De non ter aprobadas todas as avaliacións os alumnos deberán recuperar aquelas avaliacións que estean suspensas

no periodo estipulado.  De non superar as probas de recuperación ,de todas as avaliacións ,o alumno suspenderá o módulo , é dicir , deberá

recuperar todas as avaliacións para poder aprobar o módulo.De non presentarse as probas de recuperación o alumnado suspenderá o módulo. As

probas de recuperación avalianse de 0 a 10.

O alumnado que non supere a proba de recuperación de calquera das avaliacións en periodo ordinario deben examinarse de toda a materia, no

seu caso nas probas extraordinarias ao efecto.

As porcentaxes de cada instrumento de avaliación dentro das unidades didácticas indicaranse na programación didáctica da profesora, a cal estará

a disposición do alumnado .

O alumnado que supere todas as probas de avaliación e  desexe subir a nota , deberá presentarse a unha proba ,ao final de curso, sobre os

criterios de avaliación de todo o módulo, avaliados con probas escritas, supoñendo que teñan superados os check list e os rexistros anecdóticos de

todalas Unidades Didácticas do módulo.

As datas e hora de entrega das actividades, traballos e realización de probas serán negociadas co alumnado, pero unha vez fixadas serán

inamovibles.

Todo documento de avaliación unha vez corrixido e revisado polo alumno/a, será custodiado polo/a profesor/a ata rematado o prazo de

reclamacións da avaliación final do módulo. Especificarase o prazo de devolución de traballos e  unha vez superado dito prazo, o/a alumno/a non o

recolle,   o/a profesor/a entenderá que renuncia a eles.

É preciso que o alumnado teña en consideración que por decreto se establece que o 10% de faltas de asistencia respecto das horas do módulo

supón automáticamente unha perda do dereito a avaliación continua, que se lle comunicará por escrito segundo o establecido na normativa

correspondente.

Xa que o módulo a tratar nesta programación ten un total de 123 horas, considerarase a PD cun total de 12  horas de falta de asistencia ó módulo.

A perda de avaliación continua supón que ainda que o alumno ten dereito a seguir asistindo as clases e poderá seguir participando nas

actividades propostas, non será avaliado en ningún caso durante o curso escolar ata a proba extraordinaria para alumnos/as con perda de

avaliación que se levará a cabo no mes de xuño e que será debidamente programada e publicada no centro educativo para o seu coñecemento.

Os alumnos/as con perda de avaliación continua terán que entregar todolos traballos realizados o longo do curso ademais de superar a proba ou

probas correspondentes.

Para acudir os exames será obrigatorio presentarse co material necesario para a realización do mesmo.

Os teléfonos mobiles non serán admitidos como calculadoras, salvo que o profesor encargado do examen considere válido o seu uso.

O alumnado presentarase puntualmente o exame, quedando fora do exercicio aqueles alumnos que cheguen con máis de 10 minutos de retraso,

quedando a criterio do profesor se a causa que produce a demora e ou non xustificada.

Os alumnos que non poidan acudir o exame na data establecida non terán dereito a repetición do mesmo, agás alumnado con sintomatoloxía

COVID-19 , que terá dereito previa xustificación documentada médica de repetir as probas de avaliación que non poidese presentarse
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presencialmente.

No caso de peche da aula por condicións sanitarias a docencia será telemática, así coma as probas de avaliación pertinentes, ata a mellora das

condicións sanitarias.

Empregarase para elo a aula virtual do centro educativo e WEBEX para as clases telemáticas.

No caso de confinamento seguiranse as directrices marcadas pola Consellería de Educación.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan

ao alumnado adquirir as capacidades non acadadas e cumprir cos mínimos esixidos. No seu caso o alumnado deberá presentar os traballos

correspondentes non presentados no momento.

Estas actividades e traballos organizaranse de forma personalizada, a súa descrición, obxetivos e instrucións para o seu desenvolvemento.

- A recuperación do módulo levaranse a cabo sempre antes do 21 de xuño en horario que determinará a xefatura de estudos co profesor do

módulo e o titor do ciclo.

A proba estará baseada nos criterios de realización dentro dos mínimos esixibles. Deberán presentar os traballos correspondentes, suspensos ou

non presentados no seu momento obligatoriamente, para poder optar á proba de recuperación. Terá un carácter de síntese e a variedade de

actividades irá en función das necesidades de formación e repaso de cada un dos alumnos/as que non acadaron os mínimos esixibles para unha

avaliación positiva (5 p), ó longo do curso.

As avaliacións terá unha cualificación de 1 e 10 e se terán en conta os seguintes aspectos:

1) O alumnado debe demostrar que superan o coñecemento dos contidos mínimos para aprobar o módulo correspondente, alcanzando para iso

como mínimo, a cualificación de 5.

2) De non ter aprobadas todas as avaliacións, os alumnos deberán recuperar aquelas avaliacións que estean suspensas no periodo estipulado.

3) Nas probas escritas o alumnado deberá desenvolver un cuestionario formado por unha mixtura de preguntas curtas e outras de

desenvolvemento.

4) Traballos e exercicios prácticos propostos: Valorarase a creatividade, a iniciativa, o esforzo e a autosuficiencia na busca de información e no

manexo de bibliografía especializada. Terase en conta a presentación, a capacidade crítica, a capacidade comunicativa e a organización na

exposición.

5) Os alumnado que non supere a proba de recuperación de calquera das avaliacións en período ordinario, deben examinarse de toda a materia,

no seu caso, nas probas extraordinarias ao efecto.

Poderán recuperar a materia pendente en cada avaliación no periodo contemplado para a realización das probas correspondentes.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seránlle asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.
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 En ambos casos  realizarase un informe de avaliación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedemento de Avaliación PR.75.AVA.01)

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011 que o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa

duración total máis un 5% de faltas xustificadas. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado

valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no

correspondente regulamento de réxime interior do centro e que o alumno/a poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en

actividades que impliquen riscos tal e como establece a normativa vixente no seu artigo 25.4. O profesorado poderá non permitir a realización de

determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de

risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

A este respecto e para informar ao alumnado o centro enviará un apercibimento ao alumno ou  alumna cando as faltas de asistencia nun

determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo se

acumulase un 15% de non asistencias con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe,

comunicarase a perda do dereito á avaliación continua.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

O alumno/a será apercibido/a ou perderá o dereito a avaliación continua, cando supere o número de faltas equivalente a:

Apercibimento superada a perda do 6% da duración do módulo: 7 faltas de asistencia.

Perda do dereito á avaliación continua superado o 10% da duración do módulo: 12 faltas de asistencia.

PROCEDEMENTO:

O proceso extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua, consistirá nunha proba que terá dúas

partes, unha teórica e unha práctica.

A primeira proba teórica realizarase de forma escrita en dúas sesións, avaliando os contidos do módulo explicados durante o curso . A segunda

proba de caracter práctico realizarase en 2 sesións, e consistirá en realizar exercicios de cálculo ou supostos prácticos similares aos realizados

durante o curso.

Para aprobar é necesario superar ambalas dúas probas con 5,  facendo a media entre as dúas puntuacións.

MATERIAL NECESARIO:  bolígrafo azul ou negro , calculadora e regra. No caso de precisar programas informáticos ou equipos informáticos,

estes serán facilitados polo centro.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.
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Para o seguimento mensual e revisión da programación utilizarase a plataforma de xestión das programacións (www.edu.xunta.es/programacions).

Darase conta do seu estado na reunión mensual para o efecto

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil

profesional correspondente.

Para este módulo realizarase, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que

se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado.

A avaliación inicial permitirá coñecer todo o relacionado coa motivación do alumnado, a actitude coa que se enfronta ao proceso de ensinanza

aprendizaxe, e os coñecementos que ten sobre a materia que se vai impartir. Para a súa aplicación empregaranse:

-Cuestionario de motivación inicial. Os indicadores deste cuestionario son: nivel de estudos realizados, interese na realización do módulo,

información sobre o contido do mesmo, grao de experiencia, expectativas sobre o módulo. Tendo en conta que se trata do segundo ano do ciclo,

inclúense cuestións como actividades profesionais realizadas no sector e outras que se consideren relevantes.

-Cuestionario de coñecementos iniciais. Baseado nos contidos do módulo e nos contidos do módulo

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudiante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

-O alumnado que precise actividades de reforzo realizarán actividades de repaso e supostos prácticos coa profesora no horario estipulado,

incidindo nas necesidades propias de cada un dos alumnos/as individualmente.

-Realizaranse ademáis: elaboración de pequenos cuestionarios, exercicios prácticos, pequenos traballos de búsqueda de información, de forma

individualizada.

-Repetición de prácticas.

-Axustes na metodoloxía, adaptando as axudas e recursos pedagóxicos ás necesidades dos alumnos.

-Actividades diferenciadas, propoñendo, aos alumnos/as que presentan algunha dificultade para traballar certos contidos, actividades que lles

permitan aproximarse a estes, ou ben actividades de ampliación na materia, para aqueles alumnos con maiores capacidades.

-Materiais didácticos variados, que ofrezan un conxunto de actividades que aborden os contidos de distintas maneiras.

En todo caso, haberá unha coordinación co departamento de orientación, que tamén terá dado a súa visión de cal é o xeito de proceder e de

facilitar ao alumnado a súa aprendizaxe.
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No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15 De acordo

co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os

ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

-Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

-Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

-Educación para a saúde: É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

-Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de

probas, etc.

-Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

-Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

-Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a orientación profesional polo carácter teórico -

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sempre que a situación sanitaria o permita:

Visita a algún establecemento de aloxamento turístico  , Pazo de Congresos, etc. , desta maneira o alumnado poderá conocer insitu as
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carácterísticas  dunha empresa do sector, durante este periodo pódese interesante también a visita a algún recurso turístino do noso contorno.

Contémplase a posibilidade de asistir a algún evento celebrado en Galicia (Forum Gastronómico  ( A Coruña) , Etiqueta Negra ( Pontevedra) ou

Xantar en Ourense.

Realización de charla por parte de algún especialista do sector

Asistencia a eventos realizados no centro educativo

Evento Outdoor en un establecimiento de alojamiento

FITUR

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

No caso de formación presencial a metodoloxía utilizada neste módulo basearase en actividades que fomenten o diálogo e auto reflexión.

Ao longo das unidades de traballo empregarei diversos metodos de aprendizaxe co fin de facer as clases dinámicas onde o alumno sexa o nucleo

central do proceso de aprendizaxe favorecendo así a auto aprendizaxe. Usando ademais gamificación e arendizaxe baseada en "mini proxectos"

 No caso da formación semi-presencial ,intentarase levar a cabo os mesmos métodos cunha diferenza fundamental, as partes de investigación,

resolución de tarefas para fixar contidos e preparación de exposicións destes mini proxectos serán realizadas na casa, empregando a aula virtual

por medio dos foros e as video conferencias con webex para el feedback.

No caso da formación a distancia por confinamiento, continuarei co aula virtual y videoconferencia como sistema de comunicación con el

alumnado.

En función dos posibles escenarios establecidos na Resolución conxunta das consellerías de Educación, Universidade e FP e de Sanidade pola

que se aproba o protocolo de adaptación ao contexto do COVID-19,no caso da formación totalmente a distancia, de todos alumnado e

profesorado, as probas poderán desenvolverse a distancia, así como o desenvolvemento da programación, empregando aula virtual e

videoconferencia como sistema de comunicación co alumnado.

10.2) outros aspectos

O decreto    55/2010  é o que regula o Título de Técnico en Xestión de Aloxamentos Turísticos

Réxime : Ordinario

Modalidade : presencial

Grupo destinatario da programación : C.S. 2º Aloxamentos Turísticos

Aula : 401

Días de clase co grupo : Luns  de 11:30 horas a 12:30 horas

                                            Martes de 09:00 horas a 11:00 horas

                                            Mércores de  10:00 horas a 11:00 horas

                                            Venres de 12:30 horas a 14:30 horas
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