
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2018/201915016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

INA Panadaría, repostaría e confeitaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMINA01Industrias alimentarias Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0030 Operacións e control de almacén na industria alimentaria 02018/2019 080

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ACEVEDO PRADO

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 - Aprovisiona o almacén e a liña de produción, tras identificar as necesidades e as existencias.

RA2 - Recibe as materias primas e auxiliares, e describe a documentación asociada e os requisitos de transporte.

RA3 - Almacena as mercadorías con técnicas e procedementos seleccionados en función das súas características.

RA4 - Expide os produtos e xustifica as condicións de transporte e conservación.

RA5 - Manexa as aplicacións informáticas e valora a súa utilidade no control do almacén.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os tipos de existencias e as súas variables.

CA1.2 Identificáronse os tipos de inventario.

CA1.3 Efectuáronse os pedidos en cantidade, calidade e prazos adecuados.

CA1.4 Caracterizáronse os medios de transporte interno.

CA1.5 Determináronse as necesidades de subministración de xéneros, e indicáronse as cantidades.

CA1.6 Identificáronse as condicións de seguridade asociadas ao aprovisionamento.

CA1.7 Valorouse a relevancia do control de almacén no proceso produtivo.

CA1.8 Valoráronse novas tendencias loxísticas na distribución e no almacenamento de produtos.

CA2.1 Identificouse a documentación que debe ir coas mercadorías.

CA2.2 Determináronse os métodos de apreciación, medida e cálculo de cantidades.

CA2.3 Describíronse os sistemas de protección das mercadorías.

CA2.4 Identificáronse as alteracións que poden sufrir as mercadorías no transporte.

CA2.5 Caracterizáronse os medios de transporte externo.

CA2.6 Determinouse a composición do lote na recepción das mercadorías.

CA2.7 Comprobouse que a mercadoría recibida se corresponda coa solicitada.

CA3.1 Describíronse e aplicáronse os criterios de clasificación de mercadorías.

CA3.2 Interpretáronse os sistemas de codificación.

CA3.3 Identificáronse os sistemas de almacenamento.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Describíronse as características dos equipamentos de carga, descarga, transporte e manipulación interna.

CA3.5 Xustificouse a localización das mercadorías no almacén.

CA3.6 Identificáronse as condicións de operatividade do almacén (orde, limpeza, temperatura, humidade, etc.).

CA3.7 Determináronse as normas de seguridade do almacén.

CA4.2 Rexistrouse a saída de existencias e actualizouse o rexistro.

CA4.3 Seleccionáronse as condicións axeitadas para os produtos que se vaian expedir.

CA4.4 Determinouse a composición dos lotes e a súa protección.

CA4.5 Mantívose a orde e a limpeza na zona de expedición.

CA4.6 Identificáronse as características dos medios de transporte para garantir a calidade e a seguridade alimentaria.

CA5.2 Identificáronse os parámetros iniciais da aplicación segundo os datos propostos.

CA5.3 Modificáronse os arquivos de produtos, provedores e clientela.

CA5.4 Rexistráronse as entradas e as saídas de existencias e actualizáronse os arquivos correspondentes.

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

RA4 - Expide os produtos e xustifica as condicións de transporte e conservación.

RA5 - Manexa as aplicacións informáticas e valora a súa utilidade no control do almacén.

Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Formalizouse a documentación relacionada coa expedición.

CA5.1 Caracterizáronse as aplicacións informáticas.

CA5.5 Elaboráronse, imprimíronse e arquiváronse os documentos de control de almacén.

CA5.6 Elaborouse, imprimiuse e arquivouse o inventario de existencias.
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo son os que se detallan neste apartado da programación, acadando así a

consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado .

Para acadar unha avaliación positia neste módulo o aspirante de ser quen de:

 Definír os tipos de existencias e as súas variables.

 Caracterizar os medios de transporte interno.

 Determinar as necesidades de subministración de xéneros, e indicáronse as cantidades.

 Identificar as condicións de seguridade asociadas ao aprovisionamento.

 Valorar a relevancia do control de almacén no proceso produtivo.

 Identificar a documentación que debe ir coas mercadorías.

CA2.2 - Determinar os métodos de apreciación, medida e cálculo de cantidades.

CA2.3 - Describir os sistemas de protección das mercadorías.

CA2.4 - Identificar as alteracións que poden sufrir as mercadorías no transporte.

CA2.5 - Caracterizar os medios de transporte externo.

CA2.6 - Determinar a composición do lote na recepción das mercadorías.

CA3.1 - Describir e aplicáronse os criterios de clasificación de mercadorías.

CA3.2 - Interpretar os sistemas de codificación.

CA3.3 - Identificar os sistemas de almacenamento.

CA3.4 - Describir as características dos equipamentos de carga, descarga, transporte e manipulación interna.

CA3.5 - Xustificar a localización das mercadorías no almacén.

CA3.6 - Identificar as condicións de operatividade do almacén (orde, limpeza, temperatura, humidade, etc.).

CA3.7 - Determinar as normas de seguridade do almacén.

CA4.1 - Formalizar a documentación relacionada coa expedición.

CA4.2 - Rexistrar a saída de existencias e actualizouse o rexistro.

CA4.3 - Seleccionar as condicións axeitadas para os produtos que se vaian expedir.

CA4.4 - Determinar a composición dos lotes e a súa protección.

CA4.5 - Manter a orde e a limpeza na zona de expedición.

CA4.6 - Identificar as características dos medios de transporte para garantir a calidade e a seguridade alimentaria.

CA5.1 - Caracterizar as aplicacións informáticas.

CA5.2 - Identificar os parámetros iniciais da aplicación segundo os datos propostos.

CA5.3 - Modificar os arquivos de produtos, provedores e clientela.

CA5.4 - Rexistrar as entradas e as saídas de existencias e actualizáronse os arquivos correspondentes.

CA5.5 - Elaborar, imprimir e arquivar os documentos de control de almacén.

CA5.6 - Elaborar, imprimir e arquivar o inventario de existencias.

Os criteriois xerais de cualificación veñen establecidos na Orde  do 5 de Abril de 2013 que regula o procedemento.

 Será necesario acadar unha cualificación igual ou superior a 5 sobre 10.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

SE REALIZA UN EXAMEN TEÓRICO ÚNICO , CONSISTENTE EN PREGUNTAS CORTAS,TIPO TEST E DE DESENVOLVEMENTO BASEADAS
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NAS UNIDADES QUE COMPOÑEN O MÓDULO

CUBRIRASE CON BOLÍGRAFO AZUL OU NEGRO.

CADA ASPIRANTE DEBE TRAER O SEU E ESTAR EN POSESIÓN DO DNI, QUE PODERÁ SER REQUERIDO EN CALQUER MOMENTO.

4.b) Segunda parte da proba

SE REALIZARÁN PROBAS PRÁCTICA QUE CONSTARÁ DE:

EXERCICIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ENTRADAS E SAIDAS DO ALMACÉN.

PROBLEMAS PRÁCTICOS DONDE SE CALCULARÁ O PUNTO DE PEDIDO E STOCK DE SEGURIDADE .

COMPROBACIÓNS DE ALBARÁNS E FACTURAS.

REDACCIÓN DUNHA PEQUENA CARTA PARA CONTACTAR COS PROVEEDORES E CUBRIR UNHA FICHA DE PROVEEDORES.

EXERCICIO PRÁCTICO DUN CADRO DE VALORACIÓN DE EXISTENCIAS POR PMP E POR FIFO.

IDENTIFICACIÓN DOS DISTINTOS MEDIOS MECÁNICOS PARA ESTIBAR E RECEPCIONAR MERCANCIAS.

ESTA PROBA SE REALIZARÁ A BOLÍGRAFO AZUL OU NEGRO.

A DURACIÓN DA PROBA SERÁ DE 2 HORAS E 30 MINUTOS.

Cada aspirante deberá traer DNI e a su propia calculadora, NON PUDENDO UTILIZAR O TELÉFONO PARA REALIZAR NINGUNHA

OPERACIÓN.
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