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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 
  

MP0027:  Elaboracións de confeitaría e outras especialidades 2019/2020 9 192 192 

Profesorado asignado ao módulo Víctor Teo Ríos  

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

 
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 activa nos traballos e actividades a desenvolver.  
 Recoñecer as características de cada tipo de masa de galletería e outros produtos asociados. 
 Realizar correctamente as operacións de mestura, fundido ou amasado, refinado, forneado, etc, no proceso de elaboración de 
masas e pastas. 
 Obter turróns e mazapáns seguindo a secuencia de operacións do proceso de elaboración de masas de turrón e mazapán, e 
describir o procedemento de elaboración. 
 Recoñecer os tipos de pastas de chocolate e os seus ingredientes. 
 Realizar correctamente as operacións de temperado, moldeamento e arrefriamento do chocolate 
 Obter produtos pola unión de pezas ou por arranque de lascas de chocolate. 
 Realizar motivos de decoración a partir de chocolate. 
 Caracterizar as mesturas básicas para elaborar caramelos, confeitos e outras larpeiradas. 
 Coñecer os ingredientes complementarios na elaboración de caramelos, confeitos e outros (aromas, colorantes, acidulantes¿) 
        Elaborar produtos baseados en diversas especialidades como (cocadas, xemas, gofres, filloas, pestiños, merengues, roscas de ba-
ño...) 
 Elaborar caramelos, confeitos e outras larpeiradas aplicando as técnicas necesarias (mestura, cocción, temperado, estiramento, 
corte con molde, moldeamento, 
 Identificación e caracterización dos diferentes tipos de xeados, e dos seus ingredientes. 
 Formulación dos xeados. Xustificación das variacións. 
 Realización das operacións do proceso: mestura, homoxeneización, pasteurización, maduración, manteigación, endurecemento, 
conservación e almacenaxe. 
 Manter as medidas de hixiene e seguridade alimentaria, e de prevención de riscos laborais. 
 
Respecto ós criterios de cualificación, quedan do seguinte xeito: 
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: 
Os criterios de cualificación expresados en porcentaxes serán os seguintes: 
 
   Asistencia e puntualidade 5%. O control de asistencia rexistrarase a través da aplicación informática XADE. Puntuarase con ata 0,5 pun-
tos ao alumnado que asista puntual e regularmente ás clases.  
   Comportamento 15%. Valorarase a través da ficha de seguimento. A actitude debe ser positiva, con perfil profesional axeitado e cumpri-
mento das normas de convivencia do centro, as normas de uso dos talleres e respecto pola deontoloxía profesional. Valorarase unha acti-
tude 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 
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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.  
A utilización do teléfono móvil no taller/aula ( sen a correspondente autorización) restará toda a nota do apartado. 
Cada chamada á orde restará 0.10 do apartado. 
A incorporación do alumno/a ó taller /aula máis tarde (15 minutos despois do aviso de entrada) da hora regulamentaria suporá unha falta de 
retraso, unha vez acadados 3 retrasos, conlevará a unha falta de asistencia. 
A reincidencia (3 veces ou máis) de calquera dos casos anteriores restará toda a nota do apartado. 
 
 
 
    
Traballo diario no obradoiro de pastelería 30%. da nota  
Terase en conta o correcto desenvolvemento das actividades realizadas no obradoiro de pastelería, incluíndo as normas de seguridade e 
hixiene, elaboración correcta de pedidos, posta a punto de útiles e maquinarias, correcta mise en place, desbarasado e limpeza. Traballo en 
equipo, dotes de liderazgo e compañeirismo.  Como instrumento para a obtención da calificación empregarase a ficha de actividades e 
seguimento da actividade semanal do docente, facendo constar nela as observacións oportunas. Non se permitirá o acceso ao obradoiro 
sen indumentaria profesional (chaquetilla, mandil, pantalón, zocas, etc).  
Nas Prácticas de taller ou aula: 
Cotexarase o resultado entre as actividades propostas inicialmente e o resultado final obtido polo alumno/a. 
Cotexarase a calidade das elaboracións e preelaboracións realizadas. 
A nota media de este apartado calcularase ponderando o número de días ou semanas de actividades realizadas por avaliación. Suporán un 
30 % da cualificación do módulo. 
No suposto que o alumno chegue tarde as clases unha vez efectuado o reparto de tarefas, para non alterar o normal funcionamento das 
actividades, este poderá asistir o obrador, pero non se avaliara os procedementos realizados dese dia, para non interferir na avaliación dos 
compañeiros que xa tiñan asignado unha tarefa concreta. 
Cada chamada á orde por non realizar desbarasado e limpeza do taller durante ou ó final da actividade lectiva restará 0.10 puntos do apar-
tado. 
Restarase 0.10 puntos do apartado por non acudir ó taller co gorro, mandil, zocas ou zapatos ata un máximo de 3 ocasións; a partires de 
ese 
momento considerarase como unha chamada á orde. 
Restarase 0.10 puntos do apartado por acudir ó taller coa roupa sucia. 
Restarase 0.10 puntos do apartado por acudir ó taller con cadeas, aneis, piercing (estes deberán ir tapados cun esparadrapo, venda ou 
similar) 
Restarase 0.10 puntos do apartado por acudir ó taller sen o maletín de ferramentas ou sen material de traballo para desenvolver as activia-
dades. 
Non se permitirá o accesso ó taller sen indumentaria profesional ( chaquetilla, mandil, pantalón, zocas, etc). 
A falta de atención e/ou comportamento no desenvolvemento das actividades restará toda a nota dese día. 
A reincidencia de calquera dos casos anteriores (3 veces ou máis) restará a nota total do apartado. ( 30%) 
Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa 
cualificación neste apartado sexa inferior a 1, 
 
   Probas prácticas 20%. Realizarase varias probas prácticas por trimestre, desenvolvendo elaboracións semellante ás realizadas no traballo 
diario no obradoiro, para observar en casos concretos o desenvolvemento do traballo individual cun tempo limitado. Servirá de axuda para a 
obtención desta puntuación a táboa de observación, que cubre o profesor sobre o traballo realizado polo alumnado. 
 
 
    
   Probas escritas 30% da nota ou calificación parcial de cada avaliación e/ou final. Poderán ser de tipo obxectivo ou convencional. Realiza-
ranse a lo menos unha ou duas probas escritas por trimestre, (según se observe a nota de conocimientos adquieran os alumnos) con indi-
cación da puntuación de cada pregunta. Obteranse 5 puntos sobre 10 como mínimo. Tamén poderanse realizar outras probas obxectivas 
das unidades didácticas de forma individual. Poderán ser traballos gráficos ou documentais e/ou oral  revisados polo alumnado para favore-
cer o seu aprendizaxe.  neste suposto se descontaria o 10% da nota deste apartado. Realizaranse a lo menos un por cada trimestre. Non 
se admitirán traballos fora do prazo de entrega. 
 
Nas probas escritas, ao lado do enunciado da pregunta constará o seu valor numérico. As probas cualificaranse sobre valores numéricos 
totais de 10 (ou seus múltiplos). 
Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación  aqueles estudantes que posúan 
unha cualificación por escrito na proba que sexa inferior a 1, sobre dez puntos, polo que non terá dereito a unha media calculada, na prácti-
ca 
 nin a realización da practica se coincide despois da escrita. 
 
 
Non se efectuaran recuperacións trimestrais parciais polo que unha avaliación non superada recuperarase ao superar a seguinte avaliación. 
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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   ou outros medios coma teléfono ou grupos de Whatsapp 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.    

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

 
Cando se perde o dereito a ser avaliado continuamente (ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avalia-
ción e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial), o alumnado ten dereito a un proceso de 
avaliación extraordinario para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua 
consistirá: 
-Nunha proba teórica cos contidos de todo o módulo. 
A cualificación desta proba terá unha puntuación que irá de cero a dez puntos. Para a superación desta proba deberá obterse unha puntua-
ción igual ou superior a cinco puntos 
Dado o carácter fundamentalmente desta proba dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación 
nesta proba sexa negativa ou inferior a 5 polo que non da lugar a seguir realizando a seguinte proba. 
 
-Nunha proba práctica das actvidades realizadas o longo do curso, e de similar natureza ás desenvoltas no obradoiro.  
. 
A cualificación destas probas terá unha puntuación que irá de cero a dez puntos. Para a superación destas probas deberá obterse unha 
puntuación igual ou superior a cinco puntos en cada unha delas. 
En cada unha das partes terá que superar a nota mínima de 5, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas no caso de non 
acadar a nota mínima, nin de gardar a parte aprobada se fose o caso. 
 
Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, DOG do 7 de agosto de 2018 publicouse a Resolución do 24 de 
xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desen-
volvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018-2019. Na disposición cuarta, para o alumna-
do que perdese o dereito á avaliación continua e realizase unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos, con respecto 
a resolucións de cursos pasados, suprímese ¿que a cualificación obtida na proba se consignará na avaliación final de módulos¿. Na prácti-
ca, isto permite realizar a proba final extraordinaria con anterioridade á realización da FCT, e a cualificación obtida na proba poderá consig-
narse na avaliación parcial previa á FCT. O alumnado que nesta avaliación teña superados todos os módulos poderá realizar a FCT co 
resto do alumnado. 

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  outros medios coma teléfono, con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades plante-
xadas 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 de Whatsapp do delegado do grupo. 
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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, 19 de maio de 2020  
 
 
 

Asdo.: victor Teo rios  

http://www.cifpcompostela.edu.es/

