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2.  Criterios de cualificación e mínimos exixibles ...................................................... 2 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo -Elaboracions de pastalaria e reposteria, 
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: 

 
 
 

UD 5  XAROPES E COBERTURAS. 
 

RA1 -  Supervisa a preparación das zonas de produción de sobremesas e recoñece as características 
das instalacións 
os equipamentos e a maquinaria, así como as necesidades de aprovisionamento interno.  
RA2 -  Realiza masas, pastas e outras elaboracións básicas, aplicando diversos procedementos.
  
 
CA1.6 - Calculáronse as necesidades de xéneros para facer fronte a plans de produción determina-
dos, especificando niveis de calidade. 
 

CA1.7 - Recoñecéronse e formalizáronse os documentos asociados ao abastecemento. 
 

CA1.9 - Trasladáronse as materias primas aos lugares de traballo en tempo e forma adecuados 
 
CA1.11 - Evitouse o consumo innecesario de recursos. 
 
CA1.12 - Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguri-
dade laboral e de protección ambiental. 
 
CA2.4 - Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de elaboracións básicas, así como as técnicas para 
a súa obtención, en función das súas especificidades e aplicacións. 
 

CA2.13 - Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguri-
dade laboral e de protección ambiental. 
 
 
 
 

UD 7 XAROPES E XEADOS. 
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RA1 -  Supervisa a preparación das zonas de produción de sobremesas e recoñece as características 
das instalacións, os equipamentos e a maquinaria, así como as necesidades de aprovisionamento in-
terno. 
 
 
 

RA3 -  Elabora sobremesas de cociña, xeadas e semifrías, para o que establece a secuencia das fa-
ses e aplica procedementos establecidos. 
 
RA4 -  Presenta sobremesas e outros produtos de repostaría tendo en conta a relación 
os criterios estéticos e as características do produto final. SI 
 

CA1.6 - Calculáronse as necesidades de xéneros para facer fronte a plans de produción determina-
dos, especificando niveis de calidade. 
 

CA1.7 - Recoñecéronse e formalizáronse os documentos asociados ao abastecemento. 
 
CA1.9 - Trasladáronse as materias primas aos lugares de traballo en tempo e forma adecuados 
 

CA1.11 - Evitouse o consumo innecesario de recursos 
 
CA1.12 - Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguri-
dade laboral e de protección ambiental. 
 
 CA3.1 - Clasificáronse e caracterizáronse as sobremesas de cociña, xeadas e semifríos, e relacioná-
ronse coas súas posibilidades de aplicación. 
 
CA3.2 - Identificáronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración de sobremesas de 
cociña, xeadas e semifrías, e estableceuse a súa secuencia 
 

CA3.3 - Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios para o desenvolvemento dos 
procesos 
 
CA3.4 - Realizáronse os procesos de elaboración respectando as formulacións e seguindo os proce-
dementos establecidos. 
 

CA3.5 - Realizáronse os procedementos de elaboración de produtos para persoas con necesidades 
alimentarias específicas, evitando as contaminacións cruzadas. 
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CA3.7 - Valoráronse os resultados finais e identificáronse as posibles anomalías e as súas medidas 
de corrección. 
 
CA4.4 - Realizáronse técnicas de acabamento e decoración en función das características do produto 
final e as súas aplicacións, seguindo os procedementos establecidos. 
 
 

CA4.5 - Dispuxéronse os elementos da decoración seguindo criterios estéticos ou deseños preesta-
blecidos. 
 
CA4.7 - Realizáronse montaxes de expositores para produtos de repostaría. 
 

CA4.8 - Valoráronse os resultados finais e identificáronse as posibles medidas de corrección. 
 
CA4.11 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental. 
 
UD 8 DECORACIÓN DE SOBREMESAS. 
 
RA4 -  Presenta sobremesas e outros produtos de repostaría tendo en conta a relación entre os crite-
rios estéticos e as características do produto final. 
 

CA4.1 - Describíronse os principais elementos de decoración para sobremesas e outros produtos de 
repostaría, e as súas alternativas de uso. 
 
CA4.2 - Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios para a súa decoración e pre-
sentación. 
 
CA4.4 - Realizáronse técnicas de acabamento e decoración en función das características do produto 
final e as súas aplicacións, seguindo os procedementos establecidos. 
 
CA4.5 - Dispuxéronse os elementos da decoración seguindo criterios estéticos ou deseños preesta-
blecidos. 
 

CA4.6 - Deseñáronse e realizáronse decoracións para repostaría e produtos similares. 
 
CA4.7 - Realizáronse montaxes de expositores para produtos de repostaría. 
 
CA4.11 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental. 

 
 

3.  Procedemento para a recuperación das partes non superadas ........................... 2 
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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. 

 
 
 

3.1Actividades de recuperación ............................................................................................... 2 
 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse  
tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo e 

consistirán en: 
 

Presentación e realización de fichas tecnicas  e traballos. 
 

Proba con respostas curtas ou longas.Esta proba realizarase on line ou correo electronico. 
 
 
 

 

 

 

3.2Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
(PD) ................................................................................................................................ 2 

 

 

PROBA 1 

OS CONTIDOS TEÓRICOS SERÁN AVALIADOS A TRAVÉS DUNHA PROBA ESCRITA, NA 
QUE HABRÁ QUE RESOLVER DIFERENTES SUPOSTOS RELACIONADOS COS R.A. 
(RESULTADOS DE APRENDIZAXE) DO MODULO DE EPR.SE ENTREGARAN FICHAS 

E TRABALLOS QUE SE ADECUARAN OS MINIMOS ESIXIBLES. 

ESTA PROBA PODERÁ SER REALIZARADA “ON LINE”, MEDIANTE CORREO 
ELECTRONICO OU  MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA. 

ESTA PRIMEIRA PARTE TEÓRICA SUPORÁ O 50% . 

 

PROBA 2 

OS CONTIDOS PRÁCTICOS SERÁN AVALIADOS A TRAVÉS DA RESOLUCIÓN DE 
DIFERENTES SUPOSTOS RELACIONADOS COS RESULTADOS DE APRENDIZAXE 

DO MODULO. 

OS ALUMNOS REALIZARAN UNHA PROBA PRATICA MEDIANTE "ON LINE" VIDEO 
CONFERENCIA,VIDEO. 

ESTO SUPORA O 50% NON FACENDO MEDIA ENTRE ELAS. 

 

 

4.  MEDIDAS DE REFORZO, REPASO E AMPLIACIÓN DE CONTIDOS E APRENDIZAXES 
ANTERIORES AO ESTADO DE ALARMA PARA TODO OU PARTE DO ALUMNADO 2  
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 Poñeranse traballos e exercicios para ser entregados en fecha mediante correo electronico.durante 
todo o trimestre. 

Se ampliaran contidos a todo o alumnado. 

 

 

 
 
 

 

5.Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo ............................. 3 

 

 

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 matrícula.  

Non se detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste 
módulo. 

 

 

 

ZULEMA CARMEN GARCIA CAMPOS. 
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