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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para o módulo de ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO do Z.S. XESTIÓN DE ALOXAMENTOS, na

modadalidade DUAL, tomando como referencia o Decreto 83/2011, do 20 de abril, polo que se establece o o currículo do ciclo formativo de grao

superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Aloxamentos Turísticos e o RD 1529/2012, de 8 de novembro, polo que se

desarrolla o contrato para a formación e o aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual. Así mesmo, se introducen as

adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do proxecto de FP dual coas empresas

EUROSTARS HOTEL COMPANY, SLU, ADSENS 360 (Atmos Hotel Boutique, Outes), Quinta da Auga, S.L. e CAMINO SANTO SL (Hotel Oca

Puerta del Camino, Santiago), no que se combinarán os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro formativo.

Este é un proxecto experimental que combina a asistencia do alumnado no centro educativo coa súa formación e a súa actividade na empresa,

integrando os tres alicerces que sustentan o proceso de formación dun profesional:

- Formación curricular específica do ciclo formativo.

- Traballo na empresa.

- Formación complementaria específica para os procesos produtivos da empresa.

A formación curricular académica deste ciclo formativo desenvólvese enteiramente no CIFP Compostela.

Este módulo profesional de ESTRUTURA DO MERCADO TURÍSTICO contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de aplicación

de novas tecnoloxías e programas informáticos da xestión da información, investigación do mercado turístico, análise e caracterización dos

elementos básicos do mercado turístico e recoñecemento dos elementos que condicionan a demanda no mercado turístico

A formación do módulo contribúe a acadar os seguintes obxectivos xerais e competencias profesionais, persoais e sociais:

COMPETENCIA XERAL

A competencia xeral deste título 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 deste título son as que se relacionan:

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.
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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.

Relación de cualificacións e unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

a) Recepción, HOT094_3 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e Real decreto 1700/2007, do 14 de decembro), que abrangue as seguintes

unidades de competencia:

 UC0263_3: Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas.

 UC0264_3: Realizar las actividades propias da recepción.

 UC0265_3: Xestionar departamentos da área de aloxamento.

 UC1057_2: Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

b) Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos, HOT333_3 (Real decreto 1700/2007, do 14 de decembro), que abrangue as seguintes unidades de

competencia:

 UC1067_3: Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestar atención á clientela.

 UC1068_3: Supervisar os procesos do departamento de pisos.

 UC0265_3: Xestionar departamentos da área de aloxamento.

Cualificacións profesionais incompletas incluídas no título:

a) Aloxamento rural, HOT326_2: (Real decreto 1700/2007, do 14 de decembro):

 UC1042_2: Xestionar e comercializar servizos propios do aloxamento rural.

CONTORNO PROFESIONAL

1. Este profesional exerce a súa actividade habitualmente no sector turístico, nomeadamente no subsector dos aloxamentos turísticos hoteleiros e

extrahoteleiros, incluíndo tamén algúns tipos afíns, como as residencias sanitarias, hospitalarias e de estudantes, entre outras, independentemente

da súa su modalidade.

2. Trátase de persoal fundamentalmente por conta allea, dado o grande investimento en inmobilizado que adoita supor o aloxamento, e que exerce

as súas actividades en labores de xestión, dirección e supervisión en áreas funcionais de recepción, reservas, pisos e eventos.

3. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Subdirector/ora de aloxamentos de establecementos turísticos.

Xefe/a de recepción.

Encargado/a de reservas.

Xefe/a de reservas.

Coordinador/ora de calidade.

Gobernante/a ou encargado/a xeral do servizo de pisos e limpeza.
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Subgobernante/a ou encargado/a de sección do servizo de pisos e limpeza. Xestor/ora de aloxamento en residencias, hospitais e similares.

Xestor/ora de aloxamento en casas rurais.

Coordinador/ora de eventos.

Xefe/a de vendas en establecementos de aloxamentos turísticos.

Comercial de establecementos de aloxamentos turísticos.

PROSPECTIVA DO TÍTULO NO SECTOR OU SECTORES

1. Os establecementos de aloxamento turístico, que nun principio daban resposta a un tipo de clientela vacacional tradicional, foron evolucionando,

engadíndolle unha gama máis ampla de oferta ao produto base. Este feito foi ligado á incorporación de sistemas de xestión máis modernos, así

como á introdución de novos modelos de aloxamento. A poboación consumidora, pola súa banda, foi adquirindo unha cultura de viaxe, tanto por

lecer como por traballo, que produciu un incremento na frecuencia dos desprazamentos, nos destinos e nos tipos de aloxamento. A facilidade para

comparar os produtos de aloxamento existentes no sector fai que a poboación consumidora sexa cada vez máis esixente e procure servizos máis

novos e personalizados.

2. As empresas evolucionan con rapidez, mesmo anticipándose aos cambios no sector, polo que cómpre contar cada vez máis con profesionais

con mellor preparación que sexan capaces de adaptarse e anticiparse á evolución cambiante do mercado da xestión dos establecementos

turísticos e afíns.

3. Informes da Organización Internacional do Traballo e da Organización Mundial do Turismo, entre outros, reflicten a dobre tendencia no turismo

e, concretamente, no sector do aloxamento: introdución das novas tecnoloxías na xestión, e internacionalización da industria hoteleira. A

consolidación e a expansión do euro como moeda de intercambio, a liberalización do sector do transporte aéreo, coa aparición da compañías de

baixo custo, así como a crecente integración dos sectores turísticos, de comercio e do lecer, amosáronse factores de influencia decisivos  nos

cambios que se indican.

4. Outro punto salientable é a dificultade que ten o sector para atraer e conservar persoal traballador con cualificación e a mellora da súa formación

profesional para o emprego. Todo iso cómpre para estabilizar a forza de traballo no sector e, ao mesmo tempo, incrementar a produtividade nas

empresas e a calidade dos servizos.

5. O anterior está intimamente ligado á implantación de novos xeitos de xestión do aloxamento, desenvolvido en paralelo ás novas tecnoloxías. A

tendencia xeral móvese cara a un aumento da responsabilidade do persoal, a formación polivalente, o traballo en equipo e a coordinación entre os

seus membros.

 O mercado turístico é un entorno complexo formado por empresas, servizos, infraestruturas e usuarios/as turísticos interelacionados. Este sector é

unha das maiores actividades económicas mundiais. A oferta turística, conformada por empresas de aloxamento, intermediación ou transporte,

están en constante cambio e interactúa cunha demanda segmentada que require dun profundo estudo.

Neste módulo profundarase na estrutura deste mercado turístico, a súa evolución e factores que o condicionan, sendo unha ferramenta

fundamental para que o alumnado comprenda o sector no que desenvolverán o seu futuro profesional.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

45 20

2 Acercamento ao mundo do turismo; conceptos básicos, a súa evolución, a quen corresponde a capacidade de
lexislar e controlar a actividade e insistindo no seu carácter multidisciplinar e a necesidade de desenvolver un
turismo sostible.

Introducción ao mundo
do turismo.

15 15

3 O papel que desempeña o turismo na economía, o mercado turístico e os seus compoñentes, as fontes de
información turística e os principais perfís turísticos desde sector.

O turismo como
actividade económica.
Efectos e impactos

17 10

4 Identificación das principais tipoloxías turísticas, os seus rasgos característicos e a localización dos principais
destinos segundo a súa tipoloxía.

As tipoloxías
turísticas.

20 15

5 A oferta turística e os seus compoñentes, tendencias de cada un dos subsectores da oferta e a normativa que
a regula.

A oferta turística. 18 20

6 A demanda turística e os seus compoñentes, factores que a condicionan e a súa estrutura.A demanda turística. 18 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica. NO

RA2 - Identifica as tipoloxías turísticas en relación coa demanda e a súa previsible evolución. NO

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución. NO

RA4 - Caracteriza a demanda turística en relación cos factores e os elementos que a motivan, así como as súas tendencias actuais. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

   CA1.6.2 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no subsector de aloxamentos, e o seu impacto como elemento dinamizador.

CA2.1 Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

   CA2.1.1 Identificáronse as tipoloxías turísticas coas que se identifica o destino do establecemento de  aloxamento

CA2.7 Valoráronse os factores que inflúen na demanda, a incidencia que se pode ter sobre eles e a súa distribución.

   CA2.7.1 Valoráronse os factores que inflúen na demanda do aloxamento turístico e a incidencia sobre eles

CA3.3 Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

   CA3.3.1 Caractererizáronse as canles de intermedicación turística coas que traballa o establecemento de aloxamento

CA3.4 Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

CA4.2 Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

   CA4.2.1 Clasificouse a cliente pola súa tipoloxía e nacionalidade, para o establecemento de aloxamento

CA4.3 Describíronse os elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda.

   CA4.3.1 Identificáronse os elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda para o establecemento de aloxamento

CA4.4 Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

   CA4.4.1 Recoñecéronse as principais motivacións da demanda do establecemento de aloxamento

CA4.5 Analizouse a metodoloxía de compra segundo o tipo de clientela.

   CA4.5.1 Caracterizouse a metodoloxía de compra segundo clientela do establecemento de aloxamento
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Criterios de avaliación

CA4.6 Caracterizouse a estacionalización da demanda e as técnicas de desestacionalización.

   CA4.6.1 Determinouse a estacionalidade da demanda e medidas de acción no establecemento de aloxamento

CA4.7 Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes.

   CA4.7.1 Recoñecéronse as tendencias actuais da demanda e mercados emerxentes no establecemento de aloxamento

CA4.8 Valorouse a importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda turística.

   CA4.8.1 Valorouse a importancia de coñecer a clientela do establecemento de aloxamento

4.1.e) Contidos

Contidos

 Valoración das novas tecnoloxías como fontes de información e promoción turística.

   Valoración das novas tecnoloxías do subsector de aloxamento, como fontes de información e promoción turística.

 Tipoloxías turísticas (sol e praia, cultural, deportivo, rural, de grandes eventos, etc.), e as súas características (factores que inflúen na súa localización espacial).

 Factores que interveñen na demanda e incidencia que se pode exercer sobre eles.

 Intermediación turística. Canles de distribución.

   Canles de intermedicación turística e de distribución para o establecemento de aloxamento

 A empresa de aloxamento turístico da fase de prácticas (CA.3.4)

 Motivacións da demanda turística.

   Motivacións da demanda turística do establecemento de aloxamento

 Estacionalidade da demanda. Accións de desestacionalización.

   Estacionalidade e accións de desestacionalización levadas a cabo polo establecemento de aloxamento

 Valoración da importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda.

   Recoñecemento da clientela do establecemento de aloxamento
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Introducción ao mundo do turismo. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

CA1.2 Analizouse a evolución do turismo.

CA1.4 Valorouse a importancia da actividade turística respecto ao desenvolvemento económico e social do núcleo turístico.

CA1.6 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico e o seu impacto como elemento dinamizador.

   CA1.6.1 Recoñeceuse o uso das novas tecnoloxías no sector turístico en xeral, e o seu impacto como elemento dinamizador.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos do turismo: turismo, turista, visitante, excursionista, etc.

 Evolución do turismo.

 Valoración da actividade turística no desenvolvemento dun núcleo de poboación.

 Valoración das novas tecnoloxías como fontes de información e promoción turística.

   Valoración das novas tecnoloxías do sector turístico en xeral, como fontes de información e promoción turística.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O turismo como actividade económica. Efectos e impactos 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Contextualiza o sector turístico, a súa evolución histórica e a súa situación actual, e analiza as súas implicacións como actividade socioeconómica. NO

RA2 - Identifica as tipoloxías turísticas en relación coa demanda e a súa previsible evolución. NO

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 Identificáronse e caracterizáronse as institucións públicas e privadas relacionadas co sector turístico.

CA1.5 Identificáronse os encontros estatais e internacionais en materia de turismo, e a súa importancia para o sector.

CA1.7 Valorouse a importancia da profesionalidade no contorno da profesión turística.

CA2.6 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes do desenvolvemento turístico dunha zona.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Principais eventos locais, autonómicos, estatais e internacionais en materia de turismo.

 Entidades públicas e privadas de ámbito local, autonómico, estatal e internacional relacionadas co sector turístico.

 Valoración da persoa profesional do turismo no ámbito da súa profesión.

 Impactos económicos, sociais, culturais e ambientais do turismo a nivel local, autonómico, estatal e internacional.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 As tipoloxías turísticas. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica as tipoloxías turísticas en relación coa demanda e a súa previsible evolución. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

CA2.2 Localizáronse as tipoloxías turísticas pola súa distribución xeográfica.

   CA2.2.1 Analizáronse os recursos asociados aos diferentes destinos así como as modalidades turísticas relacionadas con eles.

CA2.3 Relacionáronse os factores que inflúen na localización espacial segundo o tipo de turismo da zona.

CA2.4 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas estatais.

CA2.5 Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas internacionais.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Modalidades do turismo.

 Tipoloxías turísticas (sol e praia, cultural, deportivo, rural, de grandes eventos, etc.), e as súas características (factores que inflúen na súa localización espacial).

 Localización xeográfica das principais tipoloxías turísticas.

   Recursos e destinos máis relevantes asociados a distintas modalidades turísticas.

 Tendencias das tipoloxías turísticas estatais e internacionais.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A oferta turística. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a oferta turística e caracteriza os seus principais compoñentes, así como as canles de intermediación e de distribución. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse o mercado turístico e as súas características.

CA3.2 Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

CA3.3 Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

CA3.4 Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

CA3.5 Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.6 Caracterizouse a oferta complementaria.

CA3.7 Describíronse as peculiaridades do núcleo turístico.

CA3.8 Valorouse a importancia do turismo na economía do núcleo turístico.

4.5.e) Contidos

Contidos

 O mercado turístico e as súas características.

 0A oferta turística en Galicia.

 Oferta turística: elementos e estruturas.

 Intermediación turística. Canles de distribución.

 Empresas de aloxamentos turísticos.

 Medios de transporte turísticos.

 Oferta complementaria. Empresas de restauración turística. Servizos diversos.

 Núcleo turístico: características. Recursos turísticos.

 Importancia económica do turismo para o núcleo turístico.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A demanda turística. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Caracteriza a demanda turística en relación cos factores e os elementos que a motivan, así como as súas tendencias actuais. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Conceptualizáronse e determináronse os factores da demanda turística.

CA4.2 Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

CA4.3 Describíronse os elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda.

CA4.4 Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

CA4.5 Analizouse a metodoloxía de compra segundo o tipo de clientela.

CA4.6 Caracterizouse a estacionalización da demanda e as técnicas de desestacionalización.

CA4.7 Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes.

CA4.8 Valorouse a importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda turística.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Demanda turística: definición e caracterización.

 Factores que interveñen na súa determinación.

 Elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda turística

 Clientela: tipoloxía, características e comportamentos de compra.

 Motivacións da demanda turística.

 Estacionalidade da demanda. Accións de desestacionalización.

 Tendencias actuais da demanda turística.

 Valoración da importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda.
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito

equilibrado e cun grao de participación significativa nas actividades a desenvolver.

O conxunto de mínimos exixibles son os criterios de avaliación expresados en cada unidade didáctica como mínimos e, para acadar a avaliación

positiva, o alumnado terá que obter, na súa avaliación, a lo menos, o 50% da valoración máxima outorgada a dito criterio.

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

Os mínimos esixibles para cada unidade didáctica veñen especificados nas mesmas e son os seguintes:

UD 1:

CA1.1 - Definíronse os elementos básicos que caracterizan o sector turístico.

CA1.2 - Analizouse a evolución do turismo.

CA1.4 - Valorouse a importancia da actividade turística respecto ao desenvolvemento económico e social do núcleo turístico.

UD2:

CA1.3 - Identificáronse e caracterizáronse as institucións públicas e privadas relacionadas co sector turístico.

CA2.6 - Describíronse as vantaxes e os inconvenientes do desenvolvemento turístico dunha zona.

CA1.5 - Identificáronse os encontros estatais e internacionais en materia de turismo, e a súa importancia para o sector.

UD3:

CA2.1 - Definíronse as tipoloxías turísticas en relación coas súas características básicas.

CA2.2 - Localizáronse as tipoloxías turísticas pola súa distribución xeográfica.

CA2.3 - Relacionáronse os factores que inflúen na localización espacial segundo o tipo de turismo da zona.

CA2.4 - Analizáronse as tendencias das tipoloxías turísticas estatais.

UD4:

CA3.1 - Identificouse o mercado turístico e as súas características.

CA3.2 - Definiuse a oferta turística xunto cos seus elementos e a súa estrutura básica.

CA3.7 - Describíronse as peculiaridades do núcleo turístico.

CA3.3 - Caracterizáronse as canles de intermediación turística, así como os novos sistemas de distribución.

CA3.5 - Identificáronse os medios de transporte de carácter turístico e os servizos ligados a eles.

CA3.4 - Diferenciáronse as empresas de aloxamentos turísticos segundo a súa tipoloxía e as súas características básicas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.6 - Caracterizouse a oferta complementaria.

UD 5:

CA4.2 - Clasificouse a clientela pola súa tipoloxía e a súa nacionalidade.

CA4.7 - Investigáronse as tendencias actuais da demanda, así como os mercados emerxentes.

CA4.8 - Valorouse a importancia de coñecer a clientela como elemento dinamizador da demanda turística.

CA4.4 - Caracterizáronse as principais motivacións da demanda turística.

CA4.5 - Analizouse a metodoloxía de compra segundo o tipo de clientela

CA4.1 - Conceptualizáronse e determináronse os factores da demanda turística.

CA4.3 - Describíronse os elementos externos que inflúen na elasticidade da demanda.

CA4.6 - Caracterizouse a estacionalización da demanda e as técnicas de desestacionalización.

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas e guiarán o procedemento de avaliación

ordinaria do módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN do periodo de FORMACIÓN NO CENTRO EDUCATIVO

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de AVALIACIÓN CONTINUA E INTEGRAL do alumno, que proporcionará información

sobre a marcha da aprendizaxe. Este seguimento farase diariamente, tanto de xeito individualizado, como nas relacións interpersoais e de traballo

en grupo, segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas. Para a avaliación ordinaria do módulo basearémonos nos

mínimos esixibles de cada UD e realizarase a través dos seguintes INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (IA):

A) PROBA ESCRITA (PE) Representan o 80% da nota, en base ao peso outorgado aos CA. Poderán ser: cuestionarios tipo test, preguntas

de desenvolver ou cuestións curtas, de relacionar ou completar, casos prácticos, exercicios, "traballos" con preguntas asociadas, deseño de

esquemas ou gráficos e todos aqueles aspectos recollidos nos criterios de avaliación do módulo, a realizar de xeito individual e/ou colectivo.

Servirán para avaliar a aprendizaxe de feitos, conceptos e principios (ou evidencias de coñecemento). Cada PE cualificarase de 0 a 10 puntos,

sendo 5 puntos a nota mínima para o aprobado.

Habendo máis de unha PE por avaliación, a nota sairá da media aritmética delas, sempre e cando se obteña a puntuación mínima de 5 en cada un

dos CA establecidos como ME.

De xeito xeral, nas PE se valorará: adaptación dos contidos teóricos segundo se solicita, a dinámica de traballo, a concreción, coherencia e

desenvolvemento óptimo do contido segundo as pautas indicadas, o uso eficiente e coherente dos recursos (ferramentas ofimáticas), a limpeza e

orde da escritura, capacidade de síntese, etc.

B) LISTAS DE COTEXO (LC) ou TÁBOAS DE OBSERVACIÓN (TO). Representan o 20% da nota, en base ao peso outorgado aos CA. Utilizaránse

para actividades a realizar de xeito individual e/ou colectivo e poderán ser:  "traballos" de investigación, desenvolvemento de contidos orais ou

escritos, simulacións práctica,  dinámicas de grupo, debates, exposicións orais, simulación de casos, participación en charlas, comentarias a

noticias, etc.). Servirán para avaliar, por observación directa e/ou indirecta, a aprendizaxe de destrezas e habilidades e procedementos, así como

valores, actitudes e normas relacionadas coas competencias persoais e sociais (emocionais) do alumnado (ou evidencias de produto e evidencias

de desempeño).

Terase en conta, en liñas xerais: aplicación práctica dos contidos teóricos, uso eficiente e coherente de recursos expositivos, expresión verbal-oral
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e non verbal, a escoita activa, a participación dinámica grupal e da aula, a asertividade, a empatía, o análise crítico, a creatividade, a iniciativa,

interese e esforzo e autosuficiencia na busca de información e no manexo de bibliografía especializada, a mellora do rendemento académico,

traballo en equipo, respecto polos/as compañeiros/as e profesorado, coidado da imaxe persoal, etc.

Cada TO ou LC cualificarase de 0 a 10 puntos, sendo 5 puntos a nota mínima para o aprobado. Habendo máis de unha por avaliación, a nota sairá

da media aritmética delas, sempre e cando se obteña a puntuación mínima en cada un dos CA  establecidos como ME.

Os "traballos" que se desenvolvan terán que ser orixinais, é dicir, aqueles nos que se detecte que son copias literais de textos ou plaxio de outros

autores/as e/ou compañeiros/as, serán avaliados con 0 puntos. Ademais, aqueles traballos entregados fora de prazo, sen xustificación, terán unha

redución da nota. Todos os "traballos" obxecto de cualificación quedarán arquivados polo profesorado, xa que forman parte da cualificación do

alumnado.

Para determinar a NOTA das dúas primeiras AVALIACIÓNS PARCIAIS (1ª en decembro e 2ª en marzo) farase a suma das ponderacións

asignadas a cada IA (rexistro da docente con 2 decimais). A cualificación (no Boletín) será entre 1 e 10, sen decimais, polo que o redondeo farase

cara o seguinte número enteiro sempre que se supere en 7 décimas o enteiro resultante.

Esta AVALIACIÓN no centro educativo, en relación a este módulo, SUPORÁ un 80% da CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO, que se aplicará na

avaliación final. Redondearase cara o seguinte número enteiro sempre que se supere en 7 décimas o enteiro resultante da media.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN do periodo de FORMACIÓN na EMPRESA

Ao longo de todo o periodo de prácticas levarase a cabo un proceso de AVALIACIÓN CONTINUA E INTEGRAL do alumno que proporcionará

información sobre a marcha da aprendizaxe e consecución das competencias correspondentes ao módulo, este seguimento farase diariamente

tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo as pautas establecidas pola empresa en cada

establecemento de aloxamento, e os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

A avaliación terá unha cualificación de 0 a 10 e se realizará a través de:

.- INFORMES INDIVIDUALIZADOS que a empresa debe remitir ao final do período de formación ao titor/a do centro educativo

.- INFORMES DE SEGUEMENTO, elaborados polo/a titor/a e dirixidos á empresa e o alumnado, que deben remitir mensualmente á titora do

centro educativo (serán preferiblemente online)

Esta AVALIACIÓN da empresa, que non é vinculante (recae no profesorado do ciclo a decisión final sobre a cualificación deste periodo de

formación na empresa, ao respecto do seu módulo), en relación a este módulo, SUPORÁ un 20% da CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO.

Redondearase cara o seguinte número enteiro sempre que se supere en 7 décimas o enteiro resultante.

No caso de alumnado con todas as avaliacións parciais superadas, a 3ª e final deben ser coincidentes seguindo o artigo 34 da Orde do 12 de xullo

de 2011.

No caso do alumnado que teña non superada algunha das avaliacións parciais, a puntuación máxima que poderá asignarse na 3ª avaliación parcial

será de 4 puntos. Programarase actividades de recuperación ao remate do proceso de formación na empresa.

A NOTA FINAL do MÓDULO (avaliación final) será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas nas avaliacións 1ª e 2ª (segundo o

rexistro da docente con 2 decimais), aplicando a ponderación asignada á avaliación polo Centro Educativo (80%) e sumando a avaliación

ponderada que corresponda á formación no Centro de Traballo (20%).
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É REQUISITO IMPRESCINDIBLE ter APROBADAS todas as AVALIACIÓNS PARCIAIS (tanto asociadas á formación no centro educativo como de

formación na empresa) para considerar o módulo aprobado.

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

O alumnado que non consiga superar a 1ª e/ou 2ª avaliación parcial do módulo, salvo circunstancias recollidas nos Convenios que rexen para este

curso, poderán acceder igualmente á formación na empresa no período estipulado.

Nestes casos, realizarase un INFORME INDIVIDUALIZADO segundos os modelos establecidos polo sistemas de calidade dos CIFP.

Na formación DUAL, DURANTE o periodo ordinario de FORMACIÓN no CENTRO EDUCATIVO e na EMPRESA, así como AO REMATE de

ámbalas dúas formacións, poderanse programar probas, actividades e/ou traballos escritos ou orais dirixidos, que permitan ao alumnado

ADQUIRIR aquelas CAPACIDADES NON ACADADAS e SUPERAR DE XEITO POSITIVO (nota mínima de 5 puntos) os CA establecidos como

MÍNIMOS esixibles para este módulo. Estas actividades de recuperación servirán para avaliar a aprendizaxe tanto de conceptos, habilidades, como

de procesos e procedementos. Realizanranse de xeito personalizado segundo as necesidades do alumnado.

Poderán ser:

- cuestionarios tipo test, de preguntas a desenvolver ou cuestións curtas, exercicios prácticos no programa de xestión hoteleira,  ou ben traballos

ou proxectos a presentar de xeito oral ou escrito.

- traballos e exercicios prácticos propostos

Aplicaranse os mesmos IA e criterios de cualificación detallados no punto 5 da programación, segundo as necesidades de recuperación de cada

alumnado e a natureza dos CA non superados. As actividades valoraránse de 0 a 10 puntos, sendo 5 puntos a puntuación mínima para o

aprobado. A nota obtida en cada unha das actividades será a utilizada para o cálculo das medias ponderadas das avaliacións parciais.

Valorarase 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.

Será na SESIÓN DE AVALIACIÓN FINAL cando a cualificación definitiva do módulo farase efectiva. De ter superado este módulo, xunto cos outros

do ciclo, poderá acceder ao 2º curso. No caso do alumnado que NON SUPERE O MÓDULO, sendo esta unha formación rexida por un Convenio

que establece un periodo de inicio e fin de validez, quedará fora do programa de DUAL, non puidendo acceder ao 2º curso nin volver a matricularse

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

Na formación DUAL non se contempla a situación de alumnado con Perda da Avaliación Continua, e polo tanto, non existe a proba de avaliación

extraordinaria asociada a dita situación.

Cabe mencionar  aquí o recollido na Orde do 12 de xullo de 2011, artigo 10 - baixa de matrícula, e que será de aplicación para o alumnado de

Formación Dual:

1. Logo de iniciadas as actividades lectivas, o centro realizará a baixa de oficio da matrícula cando un alumno ou unha alumna NON ASISTAN

INXUSTIFICADAMENTE á clase durante o resto do curso académico de XEITO CONTINUADO por un período SUPERIOR A 15 DÍAS LECTIVOS

ou, de XEITO DISCONTINUO, por un período SUPERIOR A 25 DÍAS LECTIVOS. Para tales efectos, deberá quedar constancia na secretaría do

centro da comunicación ao alumno ou á alumna desta circunstancia administrativa.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN.

A Orde do 12 de xullo de 2011, de avaliación académica do alumnado, 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.

Para o seguimento mensual empregarase a aplicación informática de elaboración e seguimento de programacións (www.edu.xunta.

es/programacions), que se entregará a xefatura de departamento, para que conste nas actas correspondentes. Para a memoria final do módulo

utilizarase o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

AVALIACIÓN DE PRÁCTICA DOCENTE.

Ten a intención de medir o nivel de consecución dos obxectivos marcados na programación, por parte do alumnado, así como para avaliar a

actividade docente.

O proceso realizarse, por unha banda, cunha avaliación por parte do alumnado a través de cuestionarios anónimos entregados ao final de cada

avaliación nos que se valora a metodoloxía, adecuación dos contidos ao tempo e obxectivos a acadar, o xeito de traballo e recursos didácticos,

ferramentas de avaliación utilizadas, así como aspectos relacionados coa relación alumnado-docente e alumnado-alumnado.

E por outra banda, a través dos Informes de Satisfacción Docente facilitados polo departamento de calidade e que recollen a información das

enquisas de valoración de práctica docente que o alumnado debe realizar, como mínimo, unha vez durante o curso.

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 farase durante a primeira quincena do curso, unha comunicación oral e un cuestionario de avaliación inicial que incluirán
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preguntas relacionadas cos coñecementos previos de conceptos relacionados co módulo, compentencias lingüísticas, dixitais e expecativas,

intereses e motivacións do noso alumnado (cuestionario no punto 10 desta programación). Esta información se complementará cos datos

proporcionados polo titor/a (cuestionario estandarizado facilitado polo centro educativo) e datos de información de matrícula.

Toda esta información poñerase en común na sesión de AVALIACIÓN INICIAL co profesorado do ciclo.

Neste curso 2021/2022, e por mor da situación sanitaria, seguindo as pautas establecidas pola centro educativo, o alumnado deberá cubrir o

Cuestionario Covid no que se valora a situación persoal do alumnado ao respecto dos riscos do Covid19, así como a disponibilidade de

dispositivos dixitais e conexión a internet. Esta última información deberá ser transmitida ao profesorado do ciclo para valorar cada situación en

caso de ter que seguir a docencia de xeito telemático.

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

As programacións teñen un carácter aberto e flexible para permitir modificación que vaian xurdindo ao longo de todo o curso. As referencias

normativas son a nova Lei de educación LOMLOE e o Decreto 114/2010 que introdue a atención á diversidade na FP en Galicia.

O caracter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisicición 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.

Como medida xeral, o equipo docente encargarase de promover un proceso didáctico que se adapte á necesidade detectada no grupo, dando

unha resposta educativa ás diferencias individuais e coa necesaria interconexión e complementariedade entre todos os módulos. Será necesario,

así mesmo, unha previa avaliación psicopedagóxica por parte do Dpto. de Orientación do centro, tendo en conta que as medidas extraordinarias

que supoñan unha alteración significativa dos elementos do currículo (obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación) NON teñen lugar na

FP.

Cando o analise da marcha dun estudante 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 minimos propostos nesta programación didactica (adaptacións na metodoloxía, flexibilización de agrupamentos na aula

e/ou diversificación dos materiais e recursos didácticos).

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

currículo do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao traballo de aula e ao sector que serán de aplicación no futuro ámbito

laboral. Trátase de que o alumnado teña moi presente a necesidade de seguir e discernir os límites morais e sociais en todas as actividades. Para

este módulo podemos destacar:

* Educación para a IGUALIDADE:  poñerase en práctica valores que apoien a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes no

ámbito laboral e social, a igualdade no trato (a acción docente servirá de exemplo coa non diferenciación entre o noso alumnado por causa do seu

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

* Educación AMBIENTAL: é fundamental fomentar o respecto ao medio ambient e os seres vivos, favorecendo o desenvolvemento sostible a través

do fomento do correcto emprego dos medios de que se dispón, insistir na reciclaxe e na conservación, na reduión dos consumos (sen desperdiciar

papel) e a eficiencia enerxética (consumo responsable de auga e electricidade)

* Educación para a SAÚDE: é importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos  de saúde e limpeza ou unha
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adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel maís importante, sen esquecer

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

como elementos cotiás do seu emprego.

* XESTIÓN DAS EMOCIÓNS: dadas as múltiples situacións de interacción personal que se dan no ámbito social e laboral, faise indispensable

fomentar o respecto e a comprensión dos estados emocionais do alumnado coa intención de que aprendan a manexalos en cada momento. Será

prioridade neste módulo crear un clima positivo e motivador que facilite o traballo en equipo e a comunicación alumnado-profesorado.

* Educación para a CONVIVENCIA: procurarase a resolución de conflictos fomentando o diálogo baseado no respeto polas opinións de todos/as,

traballando cara unha actitude aberta e crística e 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 proba, etc.

* Educación sobre CONSUMO RESPONSABLE: 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 o respeto e solidaridade cara as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendo

isto como un enriquecemento que nos axuda a recoñecer que non todas as realidades son iguais

* CONEXIÓN DIXITAL: a práctia docente foi adaptándose e incorporando os avances tecnolóxicos na súa planificación na aula. o acceso ao

coñecemento está aberto a todos/as e, tendo relación directa co módulo, debemos xerar novos procesos de formación para oque imos incorporar o

uso das redes sociais para informarse e as plataformas de educación en rede, entre outras.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a ORIENTACIÓN PROFESIONAL polo caracter

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. Terase en conta a educación para O EMPRENDEMENTO, como un valor de actitude

proactiva.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Para este módulo programaranse ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS á formación (ACF) que deberán ser consensuadas co equipo docente e

aprobadas polo departamento, como:

*Visita a algún establecemento de aloxamento turístico e 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 fairway , gastronómico ou e proturga)

*Realización de charla por parte de algún especialista do sector

* Talleres impartidos na aula por diversos profesionais especializados en temáticas de interese para o módulo.

* Outras que poidan ser de interese, que xurdan no curso e que deberán ser aprobadas, previo á súa realización, en reunión de Departamento. Ou

aquelas que son o resultado de eventos que organiza o centro, dentro ou fora del.

As ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que se prevén van unidas ás que o departamento de Hostalaría e Turismo realiza habitualmente, como

eventos extraescolares, que se poderán aproveitar se ten relación cos contidos do módulo: charlas de profesionais do sector, visitas a empresas

do sector ou feiras/foros de interese turístico (en Galicia, España ou internacionais)

Para a organización de cada actividade a docente cubrirá e entregará á Vicedirección unha Ficha e realizarase unha enquisa de valoración da

actividade.

10.Outros apartados
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ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

10.1) Metodoloxía

A presente programación vai dirixida ao Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos en réxime de adultos e modalidade Dual.

Na medida do posible, tratarase de traballar na aula cos seguintes programas de ofimática que se considera básicos para o desenvolvemento do

traballo nun establecemento de aloxamento turístico:

.- Word ou similares

.- Excel ou similares

Neste curso 2022/2023, para este módulo de EMT, levarase a cabo a formación de xeito PRESENCIAL na súa totalidade.

As clases serán impartidas na aula 4 e dúas sesións na aula taller comedor

Utilizarase maioritariamente a AULA VIRTUAL do CIFP Compostela para o acceso ao material relacionado co módulo, a entrega de tarefas e/ ou

presentación de traballos, realización de probas escritas (se así o establece a docente), consulta de documentación complementarias, etc.; así

como o programa ABALAR para notificacións ao alumnado.

10.2) ANEXO I

AVALIACIÓN INICIAL

A ) Informática

Para a confección e presentación das actividades/traballos,  que programas informáticos (procesador de textos, folla de cálculo, presentacións, ...)

Estás familiarizado coas redes sociais? Cales empregas?

Que contas (empresas, profesionais, publicacións, ...) relacionadas coa hostalaría e o turismo segues?

B) Estructura do Mercado Turístico

1.- Que é para ti o TURISMO?

2.- É o mesmo un VISITANTE que un TURISTA? Explica

3.- Que formas de turismo existen?

4.- Que tipoloxía de efectos crees que ten o turismo nun territorio? Son positivos ou negativos?

5.-Que entendes por TURISMO SOSTIBLE?

6.- Saberías nomear algún organismo da administración ou entidade local, rexional, estatal e/ou internacional relacionada co turismo?

7.- Define os seguintes conceptos:

- press trip

- viaje de familiarización

- viaje de incentivo

- MICE

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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- recurso turístico

10.3) ANEXO II - BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA

.- Estructura actual del mercado turístico. Paula Leira Loureiro. Editorial Síntesis

-Estructura del Mercado Turístico. Lourdes Olmos Juárez y Rafael García Cebrián. Editorial Paraninfo

.- Introducción a la estructura del mercado turístico. Antonio Sáez. Editorial Síntesis

.- https://aprendizdehoteleria.wordpress.com/

.- https://www.turismo.gal

.- https://www.hosteltur.com

.- https://www.tecnohotelnews.com/

10.4) ANEXO II - FORMACIÓN NA EMPRESA

.- Actividades a desenvolver na empresa: UD. 1

.- Actividades a desenvolver no centro educativo: o resto de UD.

.- Titor/a de empresa: ----

.- Tiora no centro educativo: Iria Cajuso

.- Convenio de referencia:

http://www.edu.xunta.gal/fp/convenio-varias-empresas-xestion-aloxamentos-turisticos-no-cifp-compostela9-2021

http://www.edu.xunta.gal/fp/convenio-eurostars-hotel-company-slu-xestion-aloxamentos-turisticos-no-cifp-compostela-2021

10.5) ANEXO IV - INFORMACIÓN AO ALUMNADO

A profesora do módulo informará ao alumnado matriculado durante a primeira semana do curso escolar dos seguintes aspectos xerais da

programación didáctica:

1. Distribución das Unidades didácticas e temporalización aproximada.

2. Criterios xerais de cualificación e normas básicas.

3. Proceso de recuperación, de selo caso.

4. Actividades previstas durante o curso escolar.

Unha copia da programación (versión alumnado) xerada pola aplicación informática porase á disposición do alumnado na nova web do Cifp

Compostela (www.cifpcompostela.gal), non obstante o profesor poderá complementar esta acción poñendo a programación en plataformas

educativas (Aula Cesga, Aula Virtual, Moodle...).
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