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

Profesorado asignado ao módulo ANA BELÉN REBOREDA RODRÍGUEZ,NURIA CASAL DABLANCA (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 - Organiza as tarefas de produción, e xustifica os recursos e a secuencia de operacións.

RA2 - Elabora produtos de panadaría, bolaría, pastelaría, confeitaría e outras especialidades de obradoiro, integrando procedementos e técnicas.

RA3 - Elabora produtos de panadaría, bolaría, pastelaría, confeitaría e repostaría para colectivos especiais, e valora as implicacións para a saúde.

RA4 - Decora os produtos de obradoiro aplicando as técnicas axeitadas en relación cos produtos para obter.

RA5 - Envasa e embala produtos, logo de seleccionar os procedementos e as técnicas.

RA6 - Sitúa os produtos elaborados no posto de venda, no almacén ou no depósito, e xustifica a súa disposición.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Planificáronse as tarefas con previsión das dificultades e o xeito de as superar.

CA1.2 Interpretouse a documentación asociada ao proceso.

CA1.3 Determináronse e enumeráronse os recursos humanos e materiais.

CA1.4 Distribuíronse os tempos de operación e posta a punto, e estableceuse a súa secuencia.

CA1.5 Preparáronse e reguláronse os servizos auxiliares, os equipamentos e os útiles.

CA1.6 Coordináronse as actividades de traballo.

CA1.7 Formuláronse elaboracións a partir de produtos básicos dados.

CA2.1 Caracterizouse o produto para obter e propuxéronse alternativas de elaboración.

CA2.2 Identificáronse as operacións do proceso de elaboración e estableceuse a súa secuencia.

CA2.3 Describiuse a función de cada ingrediente no produto final.

CA2.4 Calculouse a cantidade necesaria dos ingredientes a partir da ficha de elaboración.

CA2.5 Seleccionáronse e reguláronse os equipamentos e os útiles, e evitáronse custos e gastos innecesarios.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos e as técnicas coa secuencia establecida.

CA2.8 Contrastáronse as características de calidade do produto coas súas especificacións.

CA3.1 Identificáronse as características específicas do colectivo de destino do produto deseñado.

CA3.2 Analizáronse as implicacións para a saúde do colectivo, en caso de composición incorrecta.

CA3.3 Describiuse o produto para elaborar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Seleccionáronse e caracterizáronse os ingredientes acaídos para o tipo de produto, tendo en conta as principais afeccións alérxicas e de
intolerancia, e as posibilidades de substitución.

CA3.6 Describíronse as medidas de prevención para evitar o emprego inadecuado de ingredientes.

CA3.7 Describíronse e aplicáronse as operacións do proceso e os controis básicos.

CA3.8 Contrastáronse as características de calidade do produto coas súas especificacións.

CA3.9 Identificouse adecuadamente o produto elaborado.

CA4.1 Describíronse os procedementos e as técnicas.

CA4.2 Enumeráronse e describíronse os equipamentos e os útiles empregados nas operacións de acabamento e decoración.

CA4.4 Identificouse e seleccionouse a técnica apropiada.

CA4.5 Seleccionáronse e reguláronse os equipamentos e os útiles.

CA5.1 Describíronse os envases, as embalaxes, as etiquetas e os rótulos máis utilizados.

CA5.2 Identificáronse e caracterizáronse os métodos de envasado, embalaxe e etiquetaxe.

CA5.3 Recoñecéronse e analizáronse as incompatibilidades existentes entre os materiais de envasado e os produtos.

CA5.4 Identificáronse e caracterizáronse os equipamentos de envasado e os elementos auxiliares.

CA5.5 Identificouse a información obrigatoria e complementaria para incluír en etiquetas e rótulos.

CA6.1 Describíronse os métodos e os equipamentos de conservación.

CA6.2 Identificáronse e caracterizáronse as condicións e os medios para o traslado.

CA6.3 Seleccionáronse e describíronse as condicións de conservación dos produtos (temperatura, humidade, tempo máximo, colocación e luminosidade).

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza as tarefas de produción, e xustifica os recursos e a secuencia de operacións.

RA2 - Elabora produtos de panadaría, bolaría, pastelaría, confeitaría e outras especialidades de obradoiro, integrando procedementos e técnicas.

RA3 - Elabora produtos de panadaría, bolaría, pastelaría, confeitaría e repostaría para colectivos especiais, e valora as implicacións para a saúde.

RA4 - Decora os produtos de obradoiro aplicando as técnicas axeitadas en relación cos produtos para obter.

RA5 - Envasa e embala produtos, logo de seleccionar os procedementos e as técnicas.

RA6 - Sitúa os produtos elaborados no posto de venda, no almacén ou no depósito, e xustifica a súa disposición.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Interpretouse a documentación asociada ao proceso.

CA1.3 Determináronse e enumeráronse os recursos humanos e materiais.

CA1.4 Distribuíronse os tempos de operación e posta a punto, e estableceuse a súa secuencia.

CA1.5 Preparáronse e reguláronse os servizos auxiliares, os equipamentos e os útiles.

CA1.6 Coordináronse as actividades de traballo.

CA1.7 Formuláronse elaboracións a partir de produtos básicos dados.

CA2.1 Caracterizouse o produto para obter e propuxéronse alternativas de elaboración.

CA2.2 Identificáronse as operacións do proceso de elaboración e estableceuse a súa secuencia.

CA2.4 Calculouse a cantidade necesaria dos ingredientes a partir da ficha de elaboración.

CA2.5 Seleccionáronse e reguláronse os equipamentos e os útiles, e evitáronse custos e gastos innecesarios.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos e as técnicas coa secuencia establecida.

CA2.7 Realizáronse os controis básicos durante o proceso de elaboración, e aplicáronse as medidas correctoras.

CA2.8 Contrastáronse as características de calidade do produto coas súas especificacións.

CA2.9 Realizouse o escandallo do produto elaborado.

CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade e hixiene alimentaria, así como as de prevención de riscos e as de protección ambiental.

CA3.1 Identificáronse as características específicas do colectivo de destino do produto deseñado.

CA3.4 Seleccionáronse e caracterizáronse os ingredientes acaídos para o tipo de produto, tendo en conta as principais afeccións alérxicas e de
intolerancia, e as posibilidades de substitución.

CA3.5 Enumeráronse as medidas de limpeza e preparación de equipamentos e útiles.

CA3.7 Describíronse e aplicáronse as operacións do proceso e os controis básicos.

CA3.8 Contrastáronse as características de calidade do produto coas súas especificacións.

CA3.10 Adoptáronse medidas de hixiene e seguridade alimentaria durante o proceso.

CA4.3 Seleccionouse o deseño básico para a decoración e incorporáronse variacións persoais.

CA4.4 Identificouse e seleccionouse a técnica apropiada.

CA4.5 Seleccionáronse e reguláronse os equipamentos e os útiles.

CA4.6 Acondicionáronse e aplicáronse cremas, coberturas e outros elementos de decoración, con medidas específicas de hixiene.

CA4.7 Contrastáronse as características físicas, estéticas e organolépticas do produto coas súas especificacións.

CA4.8 Aplicáronse as medidas correctoras ante desviacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.3 Recoñecéronse e analizáronse as incompatibilidades existentes entre os materiais de envasado e os produtos.

CA5.5 Identificouse a información obrigatoria e complementaria para incluír en etiquetas e rótulos.

CA5.6 Envasouse e embalouse o produto consonte as súas características e os requisitos da clientela.

CA5.7 Recoñeceuse e valorouse a aptitude dos envases, as embalaxes e as etiquetas para utilizar.

CA5.8 Aplicáronse as medidas correctoras ante desviacións.

CA5.9 Aplicáronse as medidas de hixiene e seguridade durante o envasado e a embalaxe.

CA6.3 Seleccionáronse e describíronse as condicións de conservación dos produtos (temperatura, humidade, tempo máximo, colocación e luminosidade).

CA6.4 Trasladouse de xeito adecuado o produto ao almacén, ao depósito ou ao punto de venda.

CA6.5 Comprobouse a adecuación das condicións de limpeza e de conservación.

CA6.6 Identificouse e colocouse correctamente o produto.

CA6.7 Aplicáronse as medidas correctoras ante desviacións.

RA1. Organiza as tarefas de producción, e xustifica os recursos e a secuencia de operacións.

CA1.1. Planificáronse as tarefas con previsión das dificultades e o xeito de as superar.

CA1.2. Interpretouse a documentación asociada ao proceso.

CA1.3. Determináronse e enumeráronse os recursos humanos e materiais.

CA1.4. Distribuíronse os tempos de operación e posta a punto, e estableceuse a súa secuencia.

CA1.5. Preparáronse e reguláronse os servizos auxiliares, os equipamentos e os útiles.

CA1.6. Coordináronse as actividades de traballo.

CA1.7. Formuláronse elaboracións a partir de produtos básicos dados.

RA2. Elabora produtos de panadaría, bolaría, pastelaría, confeitaría e outras especialidades de obradoiro, integrando procedementos e técnicas

CA2.1. Caracterizouse o produto para obter e propuxéronse alternativas de elaboración.

CA2.2. Identificáronse as operacións do proceso de elaboración e estableceuse a súa secuencia.

CA2.3. Describiuse a función de cada ingrediente no produto final.

CA2.4. Calculouse a cantidade necesaria dos ingredientes a partir da ficha de elaboración.

CA2.5. Seleccionáronse e reguláronse os equipamentos e os útiles, e evitáronse custos e gastos innecesarios.

CA2.6. Aplicáronse os procedementos e as técnicas coa secuencia establecida.

CA2.7. Realizáronse os controis básicos durante o proceso de elaboración, e aplicáronse as medidas correctoras.

CA2.8. Contrastáronse as características de calidade do produto coas súas especificacións.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA2.9. Realizouse o escandallo do produto elaborado.

CA2.10. Aplicáronse as normas de seguridade e hixiene alimentaria, así como as de prevención de riscos e as de protección ambiental.

RA3. Elabora produtos de panadaría, bolaría, pastelaría, confeitaría e repostaría para colectivos especiais, e valora as implicacións para a saúde.

CA3.1. Identificáronse as características específicas do colectivo de destino do produto deseñado.

CA3.2. Analizáronse as implicacións para a saúde do colectivo, en caso de composición incorrecta.

CA3.3. Describiuse o produto para elaborar.

CA3.4. Seleccionáronse e caracterizáronse os ingredientes acaídos para o tipo de produto, tendo en conta as principais afeccións alérxicas e de

intolerancia, e as posibilidades de substitución.

CA3.5. Enumeráronse as medidas de limpeza e preparación de equipamentos e útiles.

CA3.6. Describíronse as medidas de prevención para evitar o emprego inadecuado de ingredientes.

CA3.7. Describíronse e aplicáronse as operacións do proceso e os controis básicos.

CA3.9. Identificouse adecuadamente o produto elaborado.

CA3.10. Adoptáronse medidas de hixiene e seguridade alimentaria durante o proceso.

RA4. Decora os produtos de obradoiro aplicando as técnicas axeitadas en relación cos produtos para obter.

CA4.1. Describíronse os procedementos e as técnicas.

CA4.2. Enumeráronse e describíronse os equipamentos e os útiles empregados nas operacións de acabamento e decoración.

CA4.3. Seleccionouse o deseño básico para a decoración e incorporáronse variacións persoais.

CA4.4. Identificouse e seleccionouse a técnica apropiada.

CA4.5. Seleccionáronse e reguláronse os equipamentos e os útiles.

CA4.6. Acondicionáronse e aplicáronse cremas, coberturas e outros elementos de decoración, con medidas específicas de hixiene.

CA4.7. Contrastáronse as características físicas, estéticas e organolépticas do produto coas súas especificacións.

CA4.8. Aplicáronse as medidas correctoras ante desviacións.

RA5. Envasa e embala produtos, logo de seleccionar os procedementos e as técnicas.

CA5.1. Describíronse os envases, as embalaxes, as etiquetas e os rótulos máis utilizados.

CA5.2. Identificáronse e caracterizáronse os métodos de envasado, embalaxe e etiquetaxe.

CA5.3. Recoñecéronse e analizáronse as incompatibilidades existentes entre os materiais de envasado e os produtos.

CA5.4. Identificáronse e caracterizáronse os equipamentos de envasado e os elementos auxiliares.

 CA5.5. Identificouse a información obrigatoria e complementaria para incluír en etiquetas e rótulos.

 CA5.6. Envasouse e embalouse o produto consonte as súas características e os requisitos da clientela.

CA5.7. Recoñeceuse e valorouse a aptitude dos envases, as embalaxes e as etiquetas para utilizar.

 CA5.8. Aplicáronse as medidas correctoras ante desviacións.

CA5.9. Aplicáronse as medidas de hixiene e seguridade durante o envasado e a embalaxe.

RA6. Sitúa os produtos elaborados no posto de venda, no almacén ou no depósito, e xustifica a súa disposición.

CA6.1. Describíronse os métodos e os equipamentos de conservación.

CA6.2. Identificáronse e caracterizáronse as condicións e os medios para o traslado.

CA6.3. Seleccionáronse e describíronse as condicións de conservación dos produtos (temperatura, humidade, tempo máximo, colocación e

luminosidade).

CA6.4. Trasladouse de xeito adecuado o produto ao almacén, ao depósito ou ao punto de venda.

CA6.5. Comprobouse a adecuación das condicións de limpeza e de conservación.

CA6.6. Identificouse e colocouse correctamente o produto.

CA6.7. Aplicáronse as medidas correctoras ante desviacións.
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Criterios de cualificación

A primeira parte da proba suporá a realización dun exame teórico que versará sobre os contidos conceptuais do módulo e consistirá nunha batería

de preguntas curtas e/ou de tipo test. No caso de preguntas tipo test as respostas incorrectas restarán unha porcentaxe que será determinada en

función do número de preguntas de este tipo.

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio. Cualificarase de 0 a 10 puntos e para a súa superación as persoas candidatas deberán obter

unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

Superada a primeira proba, que terá carácter eliminatorio, procederase a realizar a segunda parte que consistirá no desenvolvemento dun ou

varios supostos prácticos, que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación

para esta parte. Cualificarase de 0 a 10 puntos, para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5

puntos.

A cualificación final correspondente da proba do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba,

a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba consiste nun exame teórico-escrito, que permita ao alumnado elaborar as súas respostas de acordo cos seus

coñecementos, podendo comprobar directamente a calidade, profundidade e dominio terminolóxico .

O exame teórico-escrito consistirá nun conxunto de ítems de enunciado breve aos que lle seguen unha ou máis respostas presentadas a modo de

alternativas. Nalgúns casos poderá responderse cunha frase curta, unha palabra, unha cifra, etc.

Polo tanto, realizarase en forma de probas obxectivas con preguntas que serán:

De evocación

¿ Resposta breve

¿ Complementación (nunha frase ou texto que faltan palabras incluir esas palabras)

¿ Texto incompleto (completar un texto incompleto con outra parte do texto)

¿ Gráficas (realizar un gráfico ou debuxo como resposta).

De discriminación

¿ Dúas opcións (verdadeiro-falso)

¿ Opcións múltiples

¿ Xustificación da opción (xustificar a opción elixida).

De recoñecemento

¿ Selección múltiple (exemplo: seleccionar familias de palabras).

¿ Elección da mellor resposta (de varias respostas boas elixir a máis adecuada).

¿ Asociación (exemplo: asociar dúas palabras co mesmo significado).

De identificación
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¿ Ordenación (exempl:o ordenar números de maior a menor)

¿ Localización (exemplo: localizar o erro nunha proba de atención ou discriminación)

De probas múltiples (exemplo: dadas operacións de matemáticas identificar aquela ou aquelas erróneas).

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar únicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información.O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.

Non será posible saír durante os primeiros 15 minutos desde o comezo de cada parte da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor

ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero".

A duración máxima desta proba será de 1 hora e 30 minutos.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consiste nun exame práctico cuxo contido poderá consistir en:

Exposicións orais.

Supostos prácticos

¿ Exercicios prácticos escritos que parten dunha situación real co fin de solucionar situacións aplicando os contidos conceptuais do módulo

¿ Deseñar fichas de recollida de información e datos necesarios para actividades determinadas dentro do módulo

¿ Cumprimentar fichas ou material documental necesario para o desenvolvemento de tarefas propias dun obradoiro

Sobre a mesa terán o seu documento identivicativo

Poden empregar únicamente bolígrafo con tinta negra ou azul, e calculador básico.

Está prohibido o emprego de: móbiles, dispositivos de transmisión de información.O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben abandonar o obradoiro sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.
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Non será posible saír durante os primeiros 15 minutos desde o comezo da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor

ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero".

  A duración máxima desta proba será de 3 h.
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