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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 
alimentaria 

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría Ciclos 
formativos de 
grao medio 

Réxime 
xeral 
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas anuais Sesións 
anuais 
  

MP0025  Sobremesas de Restauración 2019/2020  
 

7 140 140 

Profesorado asignado ao 
módulo 

MARÍA LUISA FONTELA ALBOR 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo –Sobremesas de Restauración - evidenciarán 
a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e 
cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar 
regularmente nas actividades programadas. 
Os mínimos 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: 
RA1 - Organiza as tarefas para as elaboracións de sobremesas de restauración, para o que analiza as fichas 
técnicas. 
CA1.3 Determinouse a secuencia das fases da produción.  
CA1.4 Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc. 
CA1.6 Recoñeceuse a importancia da orde e da limpeza na boa marcha do traballo.  
CA1.7 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na  
mellora da calidade. 
CA1.8 Determináronse os procesos procurando unha utilización racional dos recursos, materiais e enerxéticos. 
CA1.9 Valorouse, desde o ámbito organizativo, a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de 
protección ambiental. 
RA2 - Elabora sobremesas á base de froitas e recoñece os procedementos aplicados. 
CA2.1 Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de froitas en relación coas súas posibilidades de 
aplicación. 
CA2.2 Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.  
CA2.3 Analizouse a estacionalidade e os estados de comercialización das materias primas (conxeladas, 
liofilizadas, ultraconxeladas, etc.). 
CA2.4 Realizáronse as tarefas de organización e estableceuse a secuencia das  
proceso para elaborar sobremesas á base de froitas. 
CA2.5 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos e a súa 
viabilidade. 
CA2.6 Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas á base de froitas seguindo os procedementos 
establecidos e tendo en conta o tipo de establecemento, así como o tipo de oferta gastronómica. 
CA2.8 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración. 
CA2.9 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección. 
CA2.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, seguridade laboral e de 
protección ambiental. 
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RA3 - Elabora sobremesas á base de lácteos e identifica os métodos e os procedementos aplicados. 
CA3.1 Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de lácteos. 
 CA3.2 Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.  
CA3.3 Distinguíronse as fases do proceso de elaboración respectando a formulación.  
CA3.4 Identificáronse os puntos clave no proceso de elaboración.  
CA3.5 Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas á base de lácteos  
seguindo os procedementos establecidos. 
CA3.7 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración. 
CA3.8 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección. CA3.10 Realizáronse as 
operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria,  
seguridade laboral e de protección ambiental 
RA4 - Elabora sobremesas fritidas ou de tixola, e recoñece os procedementos aplicados 
CA4.1 Caracterizáronse os tipos de sobremesas de tixola.  
CA4.2 Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.  
CA4.3 Distinguíronse as fases do proceso de elaboración.  
CA4.4 Identificáronse os puntos clave no proceso de elaboración 
CA4.5 Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas de tixola seguindo  
procedementos establecidos. 
CA4.7 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración. 
CA4.8 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección. •  
CA4.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de 
protección ambiental. 
RA5 - Elabora xeados e sorbetes, e identifica as fases, os métodos e as técnicas aplicadas. 
CA5.2 Identificáronse as materias primas específicas de xeados e sorbetes.  
CA5.3 Distinguíronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración. CA5.4 Realizáronse os procesos 
de elaboración de xeados e sorbetes seguindo os procedementos establecidos. 
CA5.5 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización rexeneración. 
CA5.6 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección. •  
CA5.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de  
seguridade laboral e de protección ambiental. 
RA6 - Elabora semifríos e recoñece os procedementos aplicados. 
CA6.2 Distinguíronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración. •  
CA6.3 Realizáronse os procesos de elaboración de semifríos seguindo os procedementos  
establecidos. 
CA6.4 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa  
rexeneración. 
CA6.5 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección. •  
CA6.6 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e  
mellora da calidade. 
CA6.7 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de  
seguridade laboral e de protección ambiental. 
RA7 - Presenta sobremesas empratadas a partir de elaboracións de pastelaría e repostaría, e xustifica a estética 
do produto final, tendo en conta o tipo de 
establecemento e a oferta gastronómica.  
CA7.3 Realizáronse as técnicas de presentación e decoración en función das S 10 
características do produto final e as súas aplicacións. 
CA7.6 Realizáronse os procesos de decoración de sobremesas seguindo os procesos establecidos para a súa 
presentación. 
CA7.7 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento do seu consumo.  
CA7.8 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección. •  
CA7.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de 
protección ambiental. 
Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación, así como as probas de avaliación 
extraordinaria do alumnado con perda de avaliación contínua (PD). 
Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da 
materia a avaliar poderán ser de diversos tipos: 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 , sempre e cando a nota sexa mínimo un 5; a que nos dará a cualificación final neste 
apartado. Suporán un 30% da cualificación final do módulo. 
As actividades en taller, casos prácticos, diferentes elaboracións tanto a nivel individual e/ou en grupo servirannos 
para avaliar as técnicas e 
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destrezas; prácticas individuais e grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de 
traballo, e utilización de recursos, 
habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. 
Suporán un 40% da 
cualificación do módulo. 
Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualificacións 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 persoal. Dentro deste apartado, o 
alumnado traerá o rostro limpo e aseado, 
afeitado diario da barba, pelo curto ou recollido e totalmente cuberto polo gorro de cociña, non se permiten 
pendientes nin pircings en zonas 
visibles, tampouco se permiten aneis, pulseiras nin reloxos,nin está permitido o uso móvil dentro da aula . As uñas 
estarán cortas e limpas e sen 
esmaltes. Tamén se terán en conta todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do 
módulo. Suporán un 10 % da 
cualificación final do módulo. 
Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, e 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 30 % da cualificación final do módulo. 
A nota da avaliación positiva será a suma dos tres apartados avaliables, sempre e cando cada un deles sexa 
como mínimo un 5 . En caso contrarioa nota será un 4 ata que recupere o apartado con avaliación negativa. 

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 

3.1.1 Actividades de recuperación 
As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse 
con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela; tal e como se comezou a facer a partires do día 23 de marzo 
cando remataron de matricularse todo o alumnado deste módulo. Onde xa foron avaliados telematicamente na 2ª 
avaliación. 

A partires desta data, ó alumnado que non supera o módulo elaborase e fáiselle entrega do informe 
individualizado. Onde figuran os RA que non acadaron e as actividades de recuperación clave previstas. 

Este é un módulo de 2º curso, o alumnado que suspende na 2ª av. non poderá acceder á FCT no período ordinario 
por ter o módulo pendente. 

O alumnado foi informado das actividades programadas para a súa recuperación, enviándolle por correo 
electrónico o informe de avaliación individualizado con acuse de recibo. (MD85.AVA.01 do procedemento de 
Avaliación PR.85.AVA.01) así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, 
que será na avaliación final de módulos en xuño,en caso de superalo poderá acceder a FCT que será realizada 
no próximo curso. 

▪ Proba Específica 1. Elaboración dun dun suposto práctico dunha sobremesa de restauración empratada na que 
consten a lo menos 5 elaboracións diferentes, que deberán ser detalladas por separado na correspondente ficha 
técnica.  
▪ Proba Específica 2. Resolución dunha proba tipo TEST, 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 dúas probas específicas é do 50% cada unha, para facer media cada unha delas deberá 
ser 5 ou superior. 



 
 

 
CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 
http://www.cifpcompostela.edu.es 

cifp.compostela@edu.xunta.es  
 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito 
á avaliación continua (PD) 
Non procede neste módulo por non haber alumnado en esta situación. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 
Non procede neste módulo por non haber alumnado en esta situación. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado 
no módulo 
Non procede neste módulo por non haber alumnado en esta situación 

 
Mª Luisa Fontela Albor 

 
Santiago de Compostela, 12 de maio de 2020 

 


