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1. Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico

15014556 CIFP Coroso (Ribeira - Coruña (A)) Ribeira 2019/2020

Ciclo formativo

Código  da  familia

profesional

Familia  profe-

sional

Código  do  ciclo

formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

INA Industrias 

Alimentarias

CSINA02 Procesos  e  calidade  na

industria alimentaria

Ciclos

formativos

de grao 

superior

Réxime

xeral-

ordinario

 

Código MP/UF Nome Curso Sesións  se-

manais

Horas

anuais

Sesións

anuais 

MP0463 Biotecnoloxía alimentaria 2019/2020 3 107 107

Profesorado asignado ao módulo

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo 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 e propostas.

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.- 1Biomoléculas

CA1.2. Relacionáronse os carbohidratos, os lípidos e as proteínas coas funcións e as estruturas que

desempeñan na célula.

UD.- 2 A célula

CA1.1.Caracterizouse a bioquímica como a ciencia  que estuda a natureza química da vida e do

metabolismo.

CA1.2.Relacionáronse os carbohidratos, os lípidos e as proteínas coas funcións e as estruturas que

desempeñan na célula.

CA2.3.Describiuse a reprodución dos microorganismos e as súas implicacións na posible transferencia

xenética.

CA2.4.Analizouse a cinética de crecemento microbiano e os seus factores limitantes.

UD.- 3 Principios de bioloxía molecular microbiana

CIFP COROSO
Rúa dos Estudantes nº5, CP:15960, Ribeira, A Coruña

Tfnos: 881866874/881866878  Fax: 881866885
cifp.coroso@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso

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

Modelo: MD74CIN02 Acta de reunión. Data 01/09/2017. Versión 1 Páxina 2 de 6

mailto:cifp.coroso@edu.xunta.es


CA1.3.  Identificáronse  os  encimas  como  catalizadores  biolóxicos  de  alto  poder  catalítico  e

especificidade.

CA2.6. Analizouse o proceso de mellora de cepas e caracterizáronse as técnicas aplicadas.

CA2.7.Valorouse  a  tecnoloxía  do  ADN  recombinante  como  metodoloxía  de  gran  potencial  na

obtención de microorganismos industriais.

UD.- 4 Xenética bacteriana

CA1.5.Identificouse  a  transcrición,  a  tradución  e  a  modificación  postraducional  como  fases

reguladoras da síntese de proteínas.

UD.- 5 Ecoloxía e crecemento microbiano

CA2.5. Describiuse o metabolismo microbiano atendendo á nutrición, o catabolismo e a respiración

dos organismos.

CA2.6. Analizouse o proceso de mellora de cepas e caracterizáronse as técnicas aplicadas.

UD.- 6 Biorreactores e fermentadores

Non foi desenvolvida ate o 13 de marzo de 2020, polo que se terá en conta para subir nota os CA relacionados con

contidos previos.

CA3.2. Clasificáronse os biorreactores.

CA3.3.Identificouse o concepto de transferencia de masa como factor crítico no funcionamento dun

biorreactor.

CA3.4.Recoñecéronse os procesos de transferencia de calor nos biorreactores e a súa influencia no

desenvolvemento do proceso.

CA3.6.Recoñecéronse os puntos clave de mellora dos procesos de fermentación industrial.

CA3.7.Realizouse a planificación, a posta en marcha e o control do proceso de biorreacción.

UD.- 7 Produción de bebidas alcohólicas

Non foi desenvolvida ate o 13 de marzo de 2020, polo que se terá en conta para subir nota os CA relacionados con

contidos previos.

CA4.1.dentificáronse os procesos de elaboración de alimentos que empregan microorganismos.

CA4.2.Recoñecéronse  os  lévedos  alimentarios  pola  súa  capacidade  fermentadora  na  industria

cervexeira, vitivinícola, de panificación, etc.

CA4.3.Identificáronse os lévedos inactivos como compoñentes nutricionais e como saborizantes.

CA4.4.Recoñecéronse as bacterias como microorganismos determinantes na elaboración de produtos

alimentarios.

CA4.5.Valoráronse as aplicacións da enxeñaría xenética na mellora de bacterias e lévedos utilizados

no procesamento de alimentos.

UD.- 8  Produción de pan

Non foron desenvolvidas ate o  13 de marzo de 2020,  polo que non serán tidas en conta  para a avaliación do

módulo, no presente curso 2019-2020.

UD.- 9 Produción de derivados lácteos
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Non foi desenvolvida ate o 13 de marzo de 2020, polo que se terá en conta para subir nota os CA relacionados con

contidos previos.

CA4.2.  Recoñecéronse  os  lévedos  alimentarios  pola  súa  capacidade  fermentadora  na  industria

cervexeira, vitivinícola, de panificación, etc.

CA4.3.Identificáronse os lévedos inactivos como compoñentes nutricionais e como saborizantes.

CA4.4.Recoñecéronse as bacterias como microorganismos determinantes na elaboración de produtos

alimentarios.

UD.- 10 Produtos fermentados

Non foi desenvolvida ate o 13 de marzo de 2020, polo que se terá en conta para subir nota os CA

relacionados con contidos previos.

CA4.2.Recoñecéronse  os  lévedos  alimentarios  pola  súa  capacidade  fermentadora  na  industria

cervexeira, vitivinícola, de panificación, etc.

CA4.3.Identificáronse os lévedos inactivos como compoñentes nutricionais e como saborizantes.

UD.- 11 e UD.- 12

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a

avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020.

OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN QUE SE APLICARÁN SERÁN OS SEGUINTES: 

Estes  mínimos  serán  a  referencia  para  configurar  as  probas  de  recuperación  das  partes  non

superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación

continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

CONTIDOS CONCEPTUAIS/PROCEDIMENTAIS: 100 % da cualificación 

Conceptuais/Procedimentais

Os elementos avaliables, mentres dure o estado de alarma e/ou non exista a posibilidade de facer

exames presenciais  no centro,  serán avaliados a  través de traballos/cuestionarios que constarán

dunha ou máis partes (cun peso do 50% da nota total (puntuados sobre 5 cando se trate de tarefas

de recuperación da primeira e segunda avaliación) e do 100% da nota total (puntuados sobre 10

cando se trate de tarefas de ampliación relativas aos contidos traballados na terceira avaliación

relacionados coas aprendizaxes anteriores).

Os elementos avaliables serán os traballos/tarefas de recuperación e/ou ampliación segundo sexa o

caso que estarán relacionados coa materia impartida durante a primeira e a segunda avaliación

(cando se traten de tarefas de recuperación e/ou ampliación segundo sexa o caso) ou coa materia

relacionada cos  aprendizaxes  anteriores  (cando se  trate  de  tarefas  de  ampliación impartidas  de

maneira telemática na terceira avaliación). 

A entrega dos mesmos é obrigatoria na data e no formato marcada a tal efecto. 

A nota obtida en cada un dos traballo fará media entre tódolos traballos feitos en cada avaliación.

CÁLCULO DA NOTA FINAL DA AVALIACIÓN: 

A nota final da avaliación será calculada da seguinte maneira:
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O Alumnado que teña una  valoración positiva na primeira e na segunda avaliación  poderá subir a nota

media das avaliacións anteriores na terceira avaliación (facendo media das notas obtidas nas tres

avaliacións) sempre e cando realice tódolos traballos/cuestionarios de ampliación propostos para tal

efecto,  ademais  da  elaboración  dos  traballos/cuestionarios  de  repaso  das  avaliacións  anteriores

cando sexa solicitado polo profesorado (entregados en tempo e forma).

O alumnado que teña unha avaliación suspensa e a outra aprobada (primeira ou segunda) deberá realizar

tódolos traballos/cuestionarios  (1) de recuperación marcados relacionados coa avaliación suspensa

(entregados en tempo e forma) para acadar una valoración positiva na parte suspensa e unha vez

que está recuperada a nota na terceira avaliación se calculará coa media da avaliación superada;

esta nota poderá subirse cando se realicen tódolos traballos de ampliación propostos para tal efecto

(relacionados coa terceira avaliación (entregados en tempo e forma) e os traballos de repaso da

avaliación aprobada cando sexa solicitado polo profesorado.

O  alumnado  que  teña  as  dúas  avaliacións  suspensas para  obter  una  nota  avaliación  positiva  das

mesmas  deberá  realizar  tódolos  traballos/cuestionarios(1) propostos  para  a  súa  recuperación

(entregados en tempo e forma). Neste caso una vez recuperadas as partes suspensas e feita a súa

media para calcular  a  nota da  3ª  avaliación  esta,  poderá subise  realizando tódolos  traballos  de

ampliación  propostas  durante  a  terceira  avaliación  para  tal  efecto  (entregados  en  tempo  e

forma).Realizando así unha nova media (media das recuperaciósn máis a dos traballos de ampliación)

O alumnado terá que realizar, para acadar unha valoración positiva no terceiro trimestre, tódalas

modificacións suxeridas polo profesorado dos traballos presentados. De non ser o caso deberá ir ao

período extraordinario de recuperación para superar as partes non corrixidas (tal e como se explica a

continuación)

A nota mínima de cada parte, no período ordinario, deberá ser como mínimo dun 5. 

Aqueles  alumnos  que  non  superen  os  mínimos  esixidos  nalgunha  das  avaliacións,  terán  que

recuperar a parte correspondente durante o período de recuperación establecido no mes de xuño. 

Esta actividade de recuperación será cun exame (preguntas breves, tipo test, relacionar, supostos

teórico prácticos) sempre que se poida facer no centro ou cun exame oral a través dos mecanismos

habilitados para tal efecto pola consellería relacionado coas partes non superadas, no que deberá

mostrar os contidos mínimos necesarios para acadar unha valoración positiva do módulo.

De ser o caso, o exame oral non será a través de preguntas directas, estas formularanse de maneira

que na conversa de avaliación o alumnado demostre o dominio das partes non superadas (coma por

exemplo  dar  resposta  a  plantexamentos  hipotéticos,  desenrolamento  dos  ítem  dun  formulario,

explicación oral dunha sesión teórica hipotética...).

Para acadar unha avaliación positiva no módulo, o alumno terá que superar tódalas avaliacións. A

nota final do módulo será o resultado da media das primeira e da segunda avaliación, debendo ser

esta como mínimo un 5 para poder  considerar  aprobado o módulo.  O redondeo farase de xeito

matemático.
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A que se lle sumará a nota dos traballos de ampliación cando sexa o caso (para facer unha nova

media).

En tódolos procesos e criterios de avaliación os alumnos deberán demostra-lo dominio das normas de

ortografía e gramática, considerándose como unha ferramenta básica na formación do alumnado.

Aqueles alumnos que non superen o módulo realizarán as actividades de recuperación que se indican

a continuación.

NOTA(1): no caso de detectarse que as tarefas de recuperaciónpodan non estar realizadas polo alumnado (nesta

situación  excepcional  na  que  nos  atopamos)  o  profesorado  asignado  ao  módulo  poderá  solicitar,  previa

deliberación do equipo docente,  un cuestionario oral  (a  través da  plataforma  habilitada  para  tal  efecto,  para

comprobar que se acadaron os contidos mínimos necesarios para acadar unha valoración positiva. Sempre antes

da avaliación final e sobre os contidos desenvolvidos polo alumno/a nos traballos entregados.

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

3.1) Actividades de recuperación

Programaranse  actividades  de  recuperación  que  poidan  ser  realizables  de  forma autónoma polo

alumnado no centro cando sexa posible ou cun seguimento telemático (mentres dure a situación de

excepcionalidade).

Estas actividades levaranse a cabo no período de recuperación, que será no mes de xuño antes da

avaliación final.

Se ó remate deste período de recuperación o alumno non acadase os obxectivos establecidos, deberá

repeti-lo módulo completo, debendo matricularse no módulo de novo.

3.2) Procedemento para definir  a  proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a

avaliación continua. 

Neste módulo non temos alumno con perda de avaliación continua pero de ser o caso as probas finais

extraordinarias de PD realizaranse prioritariamente de xeito presencial (se é posible), ou no seu caso

de xeito telemático (onde o alumnado terá que realizar tódolos traballos propostos para acadar os

mínimos esixibles da primeira e da segunda avaliación) e das tarefas de ampliación (de ser o caso).

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de

alarma para todo ou parte do alumnado.

Non se contemplaron.

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

Non se contemplan medidas diferentes ás programadas.

Ribeira, 12 de maio do 2020.

Ana Belén Reboreda Rodríguez
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