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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo- 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime 

INA INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

CMINA Panadaría, repostaría e confeitaría Ciclos 

formativos 

de 
grao medio 

Réxime 

xeral-

ordinario 

Código MP/UF Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas anuais Sesións 
anuais 
  

MP0026  Procesos básicos de pastelaría e repostaría 2019/2020 7 240 240 

Profesorado asignado ao módulo Víctor Teo Ríos  

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo “Procesos básicos de pastelaría e repostaría” evidenciarán a consecución 
de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado, vistos ate o 13 de marzo de 2020,  e cun grao de participación activa nos 
traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programadas.  

Os mínimos exixibles para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade 
didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na 
presente programación: 

Atendendo as instruccións do 27 de abril : 

No punto 7.3, de directrices xerais, das Instrucións establécese: “Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 
trimestres, así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, de ser o caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se de-
senvolvan durante o terceiro trimestre, sempre e cando se beneficie o alumnado.  

No punto 5.5 do apartado de FP, indícase: "a avaliación de cada módulo profesional realizarase atendendo ao carácter continuo desta, a 
partir das avaliacións anteriores, e ás actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza o alumno ou a alumna. 

Os minimos exisibles son a consecución dos criterios que aquí se expresan: 

RA1 -Pon a punto os equipamentos de elaboración de pastel 

RA2 - Obtén masas e pastas de múltiples aplicacións, e xustifica a súa composición. 

RA3 - Obtén xaropes, coberturas, recheos e outras elaboracións, e describe as técnicas de elaboración aplicadas. 

RA4 - Decora o produto tendo en conta a relación entre as elaboracións e as características do produto final, e valora os criterios estéticos. 

 

 

UD1: Obradoiro de pastelería: equipamento e utillaxe   peso  4% 

 

- Sobre proba práctica para comprobar a correcta interpretación dos documentos de produción relacionado co uso de 
maquinaria e equipos   

 

- Sobre as tarefas desenvoltas no obradoiro relacionadas co uso de equipos e maquinaria, o coñecemento das súas 
características e os elementos de seguridade que os compoñen 
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- Sobre as tarefas realizadas no obradoiro, na elaboración de produtos de pastelería 

 

UD2: Operacións básicas en pastelería     peso  4% 

 
 

- Sobre as tarefas realizadas no obradoiro, na elaboración de produtos de pastelería   
- Sobre as tarefas realizadas no obradoiro, na elaboración de produtos de pastelería 

 

UD3: Masas batidas e esponxadas   peso  14% 

 - Sobre a caracterización das masas batidas   

 - Sobre os contidos desenvoltos referidos á identificación dos principais produtos obtidos con masas batidas 

 

UD 4: Masas escaldadas    peso  10% 

- Proba escrita aplicada sobre os contidos desenvoltos nesta unidade didáctica para comprobar o coñecemeo das masas escaldadas 

- Proba práctica para comprobar os procedementos de obtención de elaboracións de masas quebradas e pastas secas durante a 
realización de proba práctica 

 - LC.1 Sobre as actividades desenvoltas no obradoiro para avaliar a interpretación das fórmulas e da función dos ingredientes no proceso 
de produción de masas escaldadas 

- LC.1 Sobre as actividades desenvoltas no obradoiro para avaliar a uso das técnicas básaicas empregadas no proceso de produción das 
masas escaldadas 

UD5: Cremas e recheos    peso  14% 

 
 

- Probas escritas para avaliar os coñecementos sobre as técnicas e procesos de obtención de cremas e recheos 
- LC.1 - Tarefas desenvoltas no obradoiro 
- LC.3 - Tarefas desenvoltas no obradoiro durante o proceso de obtención de cremas e recheos 

UD6: Masas quebradas e pastas secas  peso  12% 

 
PE.3 - Sobre os contidos para avaliar os coñecmento do alumnado sobre o proceso de elaboración de masas quebradas e pastas secas 
TO.2 - Proba práctica para a realizacion de masas quebradas e pastas secas, onde se deberán interpretar as fórmulas das elaboracións 
LC.5 - Sobre as actividades desenvoltas no obradoiro para valoración das manipulacións previas á cocción   
LC.6 - Sobre as actividades desenvoltas no obradoiro durante as tarefas de cocción das masas quebradas e pastas secas   
LC.7 - Sobre as actividades desenvoltas no obradoiro para avaliar os procesos de refrixeración e arrefriamento de masas quebradas e 
pastas secas   
LC.8 - Sobre as tarefas desenvoltas no obradorio de pastelería   
 
 

UD7: A masa de follado   peso  14% 

 
PE.3 - Sobre os contidos e actividades desenvoltos nesta unidade didáctica 
LC.3 - Sobre as tarefas ou actividades desenvoltas no obradoiro 
 

UD8: Baños e cubertas, xaropes e marmeladas  peso  8% 

 

PE.1 - Sobre os contidos referidos ás características e clasificación dos baños, coberturas, xaropes e mermeladas 

LC.3 - Sobre actividades desenvoltas no obradoiro de pastelería 
 

UD9: Baños e cubertas, xaropes e marmeladas  peso  4% 

 
Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no presente curso 
2019-2020. 
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UD10: Masas fermentadas  peso  8% 
 
Non foron desenvolvidas na totalidade  ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no 
presente curso 2019-2020. 
 
UD11: Técnicas básicas de decoración en pastelería e repostería peso  15% 
 
LC.1 - Sobre as actividades desenvoltas no obradoiro de pastelería 
TO.3 - Proba práctica para valorar a aplicación das técnicas de terminación e acabamento de peparacións de pastelería 
LC.3 - Sobre os contidos e actividades desenvoltos nesta unidade didáctica 
 
 
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 (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.  
 
Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou información sobre a 
marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose 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 (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser 
de diverso tipo  test, preguntas breves, casos prácticos, traballos individuais ou grupais.., 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.  
En todo caso a cualificación, de cada unha das probas, deberá ser igual ou superior a 5. Suporán un 90 % da cualificación final do módulo.  

As actividades, traballos puntuales, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar procedementos; 
Traballos individuais e grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e 
utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo..  

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da 
avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os 
compañeiros/as, receptividade, así como 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 pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos 
criterios de avaliación do módulo. 

 Dado o carácter fundamentalmente teórico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa 
cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 10 % da cualificación final do módulo. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados os RA e CA non 
superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, 
fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, plantéxanse a través do correo electróni-
co  e consistirán nas actividades programadas para as súa recuperación que  lle foron  notificadas por esta vía ao alumnado pertinente, 
dándolle a coñecer as tarefas a desenvolver durante o periodo de recuperación ao alumnado  
 
Actividades programadas a desenvolver de xeito individual e entregadas antes de datas da 3ª avaliación que se facilitarán ao alumnado 
de xeito persoal por correo electónico.  Asemade deberá resolver unha proba tipo test no caso de non resolver as tarefas de recuperación 
de xeito equilibrado, cunha proba de preguntas con respostas alternativas, das cales seleccionará a correcta. Esta proba realizarase “on 
line” a través da aula virtual do CIFP Compostela.  

O peso porcentual das diferentes actividades de recuperación programadas específicas asinadas é do 50%  cada una para facer media na  
nota final.  

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 
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O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:  
 
▪ Proba Específica  teórica: 
 
 
Os contidos teóricos deste módulo serán avaliados a través de tarefas de recuperación que se lle plantexan ao alumnado con PD  ,ca finali-
dade de que consiga alcanzar os RA (Resultados de Aprendizaxe) esenciais do módulo a tratar  e desenvolvidos durante o 1º e 2º trimes-
tre do presente curso académico. Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avaliación positiva. 
Estes traballos, tarefas e actividades plantexados permitirán unha avaliación obxectiva como a que se tiña previsto facer e está plantexadda 
na programación ao inicio do curso.  
Obtouse por esta forma de avaliar seguindo as indicacións nas Instrucións do 27 de abril con carácter xeral para todas as ensinanzas (pun-
to 6.11). 
 
Será obrigatorio superar positivamente o 60% das tarefas plantexadas, para acadar unha puntuación de 5 puntos.  
 
A nota media das tarefas  plantexadas suporá o 100 % final da nota do módulo. Superando o módulo cando acade un 5. 
 

Recordar que o alumnado que perda o dereito a avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os 
instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar una proba extraordinaria de 
avaliación previa a avaliación final de módulos correspondente. Resolución do 30 de xullo de 2013. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre a posibilidade de formular as dúbidas a través do correo electrónico facili-
tado ao alumnado ou a través da Aula Virtual do CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das activi-
dades plantexadas ao alumnado.  

Pero tamén se mantén contacto a través do correo electrónico co alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto, tamén se 
mantén un FORO aberto co alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto a través do delegado do grupo. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Tal e como se establece na lexislación vixente, ORDE do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28:  
Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por 
obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, 
serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.  
Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, 
intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícu-
la.  
Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que  en ditos casos se fan probas e asínan-
se tarefas especiais para facilitarle ao alumnado a resolución das mesmas de xeito máis doado e igualmente eficiente. Nalgún caso tamén 
se tivo en conta a necesidade dun maios rempo para a execución das mesmas..  
 
Santiago de Compostela, 14 de maio de 2020  
 
 
 

Asdo.: victor Teo rios  
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