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1. Identificación da programación

Código
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profesional
Familia profesional Código do
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Ciclo formativo
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos 02018/2019 0240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL QUINTANS COUSELO,MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,IVÁN FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ (Subst.),SARA FERNÁNDEZ AMOEDO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recibe materias primas, e distingue as súas características organolépticas e as súas aplicacións.

RA2 - Abastécese de materias primas e analiza os documentos asociados coa produción, como fichas técnicas, ordes de traballo, etc.

RA3 - Prepara a maquinaria, a batería, os útiles e as ferramentas, e recoñece o seu funcionamento e as súas aplicacións, así como a súa colocación.

RA4 - Preelabora materias primas en cociña, e aplica as técnicas de manipulación, limpeza, corte e racionado seleccionadas en función da súa posterior
aplicación ou do seu uso.

RA6 - Conserva xéneros crus, semielaborados e elaborados, e xustifica a elección do método aplicado.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñeceuse e empregouse a documentación ou o programa informático asociado á recepción de pedidos.

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de documentos ou os dispositivos programables asociados á provisión.

CA2.2 Interpretouse a información.

CA2.3 Cubriuse a folla de solicitude ou o dispositivo dispoñible.

CA3.1 Caracterizáronse as máquinas, a batería, as ferramentas e os útiles relacionados coa produción culinaria.

CA3.2 Recoñecéronse as aplicacións das máquinas, da batería, dos útiles e das ferramentas.

CA4.1 Identificáronse as necesidades de limpeza e preparación previas das materias primas.

CA4.4 Calculouse o rendemento de cada xénero.

CA4.6 Caracterizáronse os cortes, as pezas básicas e as específicas, e identificáronse as súas aplicacións nas materias primas.

CA6.1 Determináronse os métodos de conservación das materias primas.

CA6.2 Caracterizáronse os métodos de envasado e conservación, así como os equipamentos asociados a cada método.

CA6.3 Identificáronse e relacionáronse as necesidades de envasado e conservación das materias primas en cociña cos métodos e os equipamentos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recibe materias primas, e distingue as súas características organolépticas e as súas aplicacións.

RA2 - Abastécese de materias primas e analiza os documentos asociados coa produción, como fichas técnicas, ordes de traballo, etc.

RA3 - Prepara a maquinaria, a batería, os útiles e as ferramentas, e recoñece o seu funcionamento e as súas aplicacións, así como a súa colocación.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA4 - Preelabora materias primas en cociña, e aplica as técnicas de manipulación, limpeza, corte e racionado seleccionadas en función da súa posterior
aplicación ou do seu uso.

RA5 - Rexenera materias primas aplicando as técnicas seleccionadas, en función das características do produto que se rexenere.

RA6 - Conserva xéneros crus, semielaborados e elaborados, e xustifica a elección do método aplicado.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Recoñecéronse as materias primas e as súas características.

CA1.3 Interpretouse a etiquetaxe dos produtos e comprobouse se é posible coñecer a trazabilidade do produto.

CA1.4 Comprobouse se o medio de transporte é o adecuado.

CA1.5 Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado, e as do recibido.

CA1.6 Resolvéronse os imprevistos e comunicáronselles os cambios ás persoas ou aos departamentos afectados.

CA1.7 Almacenáronse as materias primas no lugar axeitado para a súa conservación, colocadas en función da prioridade no seu consumo.

CA1.8 Realizouse o inventario de mercadorías preciso para o control das existencias dispoñibles e para comprobar se se axusta a realidade.

CA1.9 Mantívose o almacén en condicións de orde e limpeza.

CA1.10 Participouse no programa de mellora de calidade.

CA1.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental, e aplicando o APPCC
previsto.

CA2.4 Seleccionáronse os produtos tendo en conta a prioridade no seu consumo.

CA2.5 Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado, e as do recibido.

CA2.6 Realizáronse cambios para resolver os imprevistos, e adaptouse á nova situación.

CA2.7 Trasladáronse as materias primas aos lugares de traballo nas condicións adecuadas.

CA2.8 Participouse no programa de mellora de calidade.

CA2.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental, e aplicando o APPCC
previsto.

CA3.1 Caracterizáronse as máquinas, a batería, as ferramentas e os útiles relacionados coa produción culinaria.

CA3.2 Recoñecéronse as aplicacións das máquinas, da batería, dos útiles e das ferramentas.

CA3.3 Realizáronse as operacións de posta en marcha e funcionamento da maquinaria, da batería, dos útiles e das ferramentas, seguindo os
procedementos establecidos.

CA3.4 Comunicáronse as deficiencias e o mal funcionamento a través dos documentos axeitados e polo sistema indicado.

CA3.5 Participouse no programa de mellora de calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental, e aplicando o APPCC
previsto.

CA4.1 Identificáronse as necesidades de limpeza e preparación previas das materias primas.

CA4.2 Relacionáronse as técnicas coas especificidades das materias primas, as súas aplicacións posteriores e os equipamentos, os útiles e as
ferramentas que se precisen.

CA4.3 Realizáronse as tarefas de pesaxe, preparación e limpeza previas e posteriores ao corte, utilizando correctamente os equipamentos, os útiles e as
ferramentas, conforme os procedementos establecidos.

CA4.5 Fíxose un aproveitamento o máis axeitado posible desde o punto de vista da rendibilidade económica, e sen que se vexa afectado o valor
gastronómico.

CA4.6 Caracterizáronse os cortes, as pezas básicas e as específicas, e identificáronse as súas aplicacións nas materias primas.

CA4.7 Executáronse as técnicas de obtención de cortes e de pezas básicas e específicas, seguindo os procedementos establecidos e tendo en conta a
súa viabilidade económica e gastronómica.

CA4.8 Destináronse os recortes ás aplicacións axeitadas para facer máis rendibles as materias primas empregadas.

CA4.9 Executáronse os tratamentos térmicos de preelaboración para as elaboracións posteriores que o precisen.

CA4.10 Desenvolvéronse os procedementos intermedios de conservación tendo en conta as necesidades das materias primas e o seu uso posterior.

CA4.11 Participouse no programa de mellora de calidade.

CA4.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental, e aplicando o APPCC
previsto.

CA5.1 Identificáronse as materias primas en cociña con necesidades de rexeneración.

CA5.2 Caracterizáronse as técnicas de rexeneración de materias primas en cociña.

CA5.3 Identificáronse e seleccionáronse os equipamentos e as técnicas adecuadas para aplicar as técnicas de rexeneración.

CA5.4 Executáronse as técnicas de rexeneración seguindo os procedementos establecidos.

CA5.5 Comprobáronse os resultados antes de proceder ao seu uso.

CA5.6 Participouse no programa de mellora de calidade.

CA5.7 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental, e aplicando o APPCC
previsto.

CA6.1 Determináronse os métodos de conservación das materias primas.

CA6.2 Caracterizáronse os métodos de envasado e conservación, así como os equipamentos asociados a cada método.

CA6.3 Identificáronse e relacionáronse as necesidades de envasado e conservación das materias primas en cociña cos métodos e os equipamentos.

CA6.4 Executáronse as técnicas de envasado e conservación seguindo os procedementos establecidos.

CA6.5 Etiquetáronse os produtos obtidos na conservación indicando todos os apartados que cumpran para cumprir a normativa.

CA6.6 Determináronse os lugares de conservación idóneos para os xéneros ata o momento do seu uso ou consumo, ou para o seu destino final.

CA6.7 Comprobáronse as elaboracións para ver se eran aptas para o consumo.

CA6.8 Participouse no programa de mellora de calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental, e aplicando o APPCC
previsto.

 MINIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR UNHA VALORACIÓN POSITIVA DO MODULO :

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo PCA evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun

xeito equilibrado acadando unha puntuación igual ou superior ao 5 no desenvolvemento dos exercicios propostos polo profesor.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN :

Os contidos actitudinais suporán un 20% da cualificación.

Os contidos conceptuais suporán un 30% da cualificación proba escrita, aplicación dos conceptos na proba practica.

Os contidos procedementais suporán un 50% da cualificación, execución correcta do exercicio, dominio das técnicas que se precisan para realizar

correctamente os exercicios propostos.

No apartado actitudinal terase en conta o seguinte:

Imaxe persoal. (Homes) Rostro limpo e aseado. Pelo curto e peiteado discreto. Afeitado diario antes da clase. Non levar patillas, bigote ect. Non se

permiten pircyns, cravos e outros elementos similares encrustados no rostro, orellas ou zonas visibles non cubertas polas prendas da vestimenta

laboral. Non está permitido levar pulseiras, aneis nin reloxos. As uñas deben levarse curtas, limpas sen mordeduras, non está permitido o uso de

esmaltes. Non se permiten tatuaxes en zonas visibles non cubertas pola vestimenta laboral.

(Mulleres) Rostro limpo e aseado. Pelo curto ou recollido con complementos discretos. Maquillaxe discreta. Pendentes discretos.Non se permiten

pircyns, cravos e outros elementos similares encrustados no rostro, orellas ou zonas visibles non cubertas polas prendas da vestimenta laboral.

Non está permitido levar pulseiras, aneis nin reloxos. As uñas deben levarse curtas, limpas sen mordeduras, non está permitido o uso de esmaltes.

Non se permiten tatuaxes en zonas visibles non cubertas pola vestimenta laboral.

Este módulo contén a formación necesaria para desempeñar a función de aprovisionamento, preelaboración e conservación de materias primas en

cociña, así como a de produción. As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han

versar sobre: Caracterización das materias primas, así como os seus procedementos de recepción, provisión e almacenaxe, xunto cos documentos

e os programas informáticos de xestión correspondentes. Preparación e utilización de máquinas, batería, útiles e ferramentas de cociña. Execución

das fases de preelaboración de materias primas en cociña, incluíndo os seus tratamentos básicos.Execución de procesos de rexeneración,

envasado e conservación de xéneros crus,

semielaborados e elaborados.

  CA 1.2  Recoñecéronse as materias primas e as súas características.

  CA 1.3  Interpretouse a etiquetaxe dos produtos e comprobouse se é posible coñecer a trazabilidade do produto.

  CA 1.5  Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado, e as do recibido.

  CA 1.7  Almacenáronse as materias primas no lugar axeitado para a súa conservación, colocadas en función da prioridade no seu consumo.

  CA 1.9  Mantívose o almacén en condicións de orde e limpeza.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  CA 1.11  Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental, e aplicando

o APPCC previsto.

  CA 2.1   Recoñecéronse os tipos de documentos ou os dispositivos programables asociados á provisión.

  CA 2.2  Interpretouse a información.

  CA 2.3  Cubriuse a folla de solicitude ou o dispositivo dispoñible.

  CA 2.5  Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado, e as do recibido

  CA 2.7  Trasladáronse as materias primas aos lugares de traballo nas condicións adecuada

  CA 3.1  Caracterizáronse as máquinas, a batería, as ferramentas e os útiles relacionados coa produción culinaria.

  CA 3.2  Recoñecéronse as aplicacións das máquinas, da batería, dos útiles e das ferramentas.

  CA 3.3  Realizáronse as operacións de posta en marcha e funcionamento da maquinaria, da batería, dos útiles e das ferramentas, seguindo os

procedementos establecidos.

  CA 4.1  Identificáronse as necesidades de limpeza e preparación previas das materias primas.

  CA 4.2  Relacionáronse as técnicas coas especificidades das materias primas, as súas aplicacións posteriores e os equipamentos, os útiles e as

ferramentas que se precisen.

  CA 4.3  Realizáronse as tarefas de pesaxe, preparación e limpeza previas e posteriores ao corte, utilizando correctamente os equipamentos, os

útiles e as ferramentas, conforme os procedementos establecidos.

  CA 4.4  Calculouse o rendemento de cada xénero.

  CA 4.5  Fíxose un aproveitamento o máis axeitado posible desde o punto de vista da rendibilidade económica, e sen que se vexa afectado o valor

gastronómico.

  CA 4.6  Caracterizáronse os cortes, as pezas básicas e as específicas, e identificáronse as súas aplicacións nas materias primas.

  CA 4.7  Executáronse as técnicas de obtención de cortes e de pezas básicas e específicas, seguindo os procedementos establecidos e tendo en

conta a súa viabilidade económica e gastronómica.

  CA 4.8  Destináronse os recortes ás aplicacións axeitadas para facer máis rendibles as materias primas empregadas.

  CA 4.9  Executáronse os tratamentos térmicos de preelaboración para as elaboracións posteriores que o precisen.

  CA 5.1  Identificáronse as materias primas en cociña con necesidades de rexeneración.

  CA 5.2  Caracterizáronse as técnicas de rexeneración de materias primas en cociña.

  CA 5.3  Identificáronse e seleccionáronse os equipamentos e as técnicas adecuadas para aplicar as técnicas de rexeneración.

  CA 5.4  Executáronse as técnicas de rexeneración seguindo os procedementos establecidos.

  CA 6.1  Determináronse os métodos de conservación das materias primas.

  CA 6.2  Caracterizáronse os métodos de envasado e conservación, así como os equipamentos asociados a cada método.

  CA 6.4  Executáronse as técnicas de envasado e conservación seguindo os procedementos establecidos.

  CA 6.5  Etiquetáronse os produtos obtidos na conservación indicando todos os apartados que cumpran para cumprir a normativa.

  CA 6.6  Determináronse os lugares de conservación idóneos para os xéneros ata o momento do seu uso ou consumo, ou para o seu destino final.

  CA 6.7  Comprobáronse as elaboracións para ver se eran aptas para o consumo.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá nunha proba escrita, basada nos resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación descritos no apartado 2.b, disporase de 1 h para a

realización

Valorarase de 1 a 10, sendo necesario acadar un 5 ou máis para acceder a segunda parte da proba.

Inprescindible identificarse co DNI ou outro documento en vigor.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun exercicio práctico baseado nos R.A. e C.A. descritos no apartado2.b desta programación. O tempo para a realización

da proba será de 60 minutos

Valorarase de 1 a 10, sendo necesario acadar un 5 ou máis para superar a proba.

O/A alumno/a traerá a súa ferramenta necesaria para a realización da proba máis o uniforme propio da profesión.

Non se permite o uso de dispositivos electrónicos.
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