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1.Identificación da programación 

Código: 15014556    Centro: IFP Coroso (Ribeira - Coruña (A)) 

Concello: Ribeira    Ano académico: 2019-2020 

Ciclo formativo                                                                                   

Código familia profesional: INA  Familia profesional: Industrias alimentarias 

Código do ciclo formativo: CSINA02  

Ciclo formativo: Procesos e calidade na industria alimentaria 

Grao: Superior     Réxime: Réxime xeral-ordinario 

Modulo profesional  

Código MP: MP0468              Nome: Nutrición e seguridade alimentaria 

Curso:1º     Sesións semanais:3.0 

Horas anuais: 107    Sesións anuais: 107 

Profesorado responsable Elaboración/impartición: Ana Belén Reboreda Rodríguez 

(sust. Sandra Ceresuela)  

2. Adaptación da programación 

A presente adaptación da programación faise pola situación de excepcionalidade que 

se está a vivir nestes momentos e ten como finalidade contextualizala nesta situación 

excepcional de estado de alarma para identificar os Resultados de Aprendizaxe (Ras) 

mínimos para acadar una avaliación positiva do alumnado, aclarandolle o procedemento 

do desenvolvemento do terceiro trimestre así como o cálculo da nota final do módulo. 

 

3. Resultados de aprendizaxes adquirida en 1º y 2º avaliación.  

 

OBXETIVO AVALIACION RESULTADO 

- Describir os requisitos legais hixiénico-sanitarios de obrigado 
cumprimento na industria alimentaria. 

- Coñecer as consecuencias dunhas prácticas inadecuadas sobre a 
inocuidade do produto e a saúde do consumidor. 

- Coñecer a importancia da formación do persoal manipulador de alimentos 

para garantir a inocuidade dos produtos que se manipulen 

1º SI 

2.1 Describir os principais perigos físicos, químicos e microbiolóxicos que poidan 
ter a súa orixe nunhas malas prácticas hixiénicas ou de manipulación. 

Coñecer os métodos de conservación e a súa repercusión sobre a inocuidade do 

produto final. 

1º SI 

3.1 Establecer as medidas que se deben tomar en caso de crises co 
obxectivo de reducir os seus efectos. 

Establecer unha metodoloxía específica para a toma de accións correctoras nos 

casos en que se presenten incidencias. 

1º SI 

Identificar e describir cada un dos prerrequisitos 
 
Coñecer os rexistros necesarios 

1º SI 

Aplicar os coñecementos adquiridos na A1 1º SI 
Coñecer o mantemento dos equipos 1º SI 



 

Página 2 de 5 
 

Recoñecer a lexislación europea, estatal e autonómica que obriga a 
implantar sistemas de autocontrol baseados na APPCC 

Valorar a eficacia dos plans de autocontrol para o control 
hixiénicosanitario na industria alimentaria 

Elaborar diagramas de fluxo dos principais procesos de elaboración da 
industria alimentaria 

Identificar e valoráronse os perigos físicos, químicos e biolóxicos asociados 
aos principais procesos de elaboración e as súas medidas de control 

Identificar os puntos de control crítico dos principais procesos de 
elaboración 

Xustificar os límites críticos establecidos para os PCC 
 

Definir o sistema de vixilancia dos PCC 
 

Describir sistemas eficaces para a verificación e a validación do plan de 
autocontrol baseado na APPCC 

Recoñecer a información que debe recoller o documento de APPCC e os seus 

rexistros asociados 

2º SI 

Identificar os estándares voluntarios sobre xestión da seguridade 
alimentaria (BRC, IFS, UNE-EN ISO 22000:2005, etc.). 

Describir os principais aspectos da norma BRC 

Describr os requisitos da norma IFS 

Describir os requisitos da norma internacional UNE-EN ISO 22000:2005 

Valorar as diferenzas entre estas normas, e describíronse as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha 

Describir as diferenzas entre o esixido pola lexislación sobre seguridade 
alimentaria e o requirido por normas voluntarias sobre xestión da seguridade 
alimentaria 

Identificar as etapas que cumpra seguir para a obtención de certificados de 
xestión da seguridade alimentaria 

Describir as principais non-conformidades relacionadas coa seguridade 
alimentaria e as súas posibles accións correctivas 

Manter unha actitude aberta fronte a novos estándares sobre xestión da 

seguridade alimentaria que se poidan publicar 

2º SI 

 

4 . Obxetivos 3º avaliación: . 

 

OBXETIVO AVALIACION RESULTADO 

Definir as funcións dos nutrientes 

Caracterizar as fontes alimentarias dos nutrientes 

Describir os hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerais, vitaminas e 
auga 
Identificar os problemas relacionados co aporte incorrecto de 
nutrientes: excesos e carencias 

3º No 

Coñecer as necesidades enerxéticas diarias 
 
Coñecer as necesidades de nutrientes diarias 

3º No 

Identificar os problemas relacionados cos excesos alimentarios 
 
Identificar os problemas relacionados coas carencias alimentarios 

3 No 

Coñecer as necesidades nutritivas especiais dos deportistas 
 
Relacionar a nutrición coa actividade física e a saúde 

3 No 

Coñecer as necesidades nutricionais das mulleres no embarazo 3º No 
Coñecer as necesidades nutricionais dos lactantes e os nenos e nenas 3º No 
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Coñecer as necesidades nutricionais das persoas maiores 3º No 

 

4 . Actividades  propostas para alcanzar obxetivos non alcanzados: 

Actividad Profesorado Alumnado 
Os Nutrientes - Estudo dos 
hidratos de carbono, proteínas, 

lípidos, minerais e auga. 

Envío de documentación  temario adaptado 

al módulo.  

Clase on line por webex un día a la semana 

con caso práctico, explicación y resolución de 

dudas 

Ejercicios prácticos sobre nutrientes para 

elaboración por cada alumno 

El alumno se conecta a cisco webex para 

dudas y consultas, además de consultas 

por email y teléfono.  

Deben de remitir los ejercicios 

semanalmente  los cuales son devueltos 

corregidos.  

Estudios de las necesidades 

energéticas y control alimentario 
Envío de documentación  temario adaptado 

al módulo.  

Clase on line por webex un día a la semana 

con caso práctico, explicación y resolución de 

dudas 

Ejercicios prácticos sobre nutrientes para 

elaboración por cada alumno 

Se remiten web de consulta así como 

webinar  gratuitos de información para que 

los alumnos interesados puedan apuntarse. 

Videos de información   

El alumno se conecta a cisco webex para 

dudas y consultas, además de consultas 

por email y teléfono.  

Deben de remitir los ejercicios 

semanalmente  los cuales son devueltos 

corregidos. 

Dietas especiales: alergias, estadíos 

especiales (deportistas, 

embarazadas, etc)   

Envío de documentación  temario adaptado 

al módulo.  

Clase on line por webex un día a la semana 

con caso práctico, explicación y resolución de 

dudas 

Ejercicios prácticos sobre nutrientes para 

elaboración por cada alumno 

Se remiten web de consulta así como 

webinar  gratuitos de información para que 

los alumnos interesados puedan apuntarse. 

Videos de información   

El alumno se conecta a cisco webex para 

dudas y consultas, además de consultas 

por email y teléfono.  

Deben de remitir los ejercicios 

semanalmente  los cuales son devueltos 

corregidos. 

Trabajo de investigación sobre dietas 

“milagro” 

 

5. Criterios de evaluación para superación de ciclo:   

Os criterios de cualificación que se aplicarán serán os seguintes:  

CONTIDOS CONCEPTUAIS/PROCEDIMENTAIS: 100 % da calificación   

Conceptuais/Procedimentais 

Os elementos avaliables mentres dure o estado de alarma y/ou non exista a posibilidade 

de facer exames presenciais no centro serán avaliados a través de traballos (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 
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trate de tarefas de ampliación relativas aos contidos traballados na terceira avaliación 

relacionados coas aprendizaxes anteriores).  

A entrega dos mesmos é obrigatroria na data e no formato  (si aplica) marcada a tal 

efecto.  

A nota obtida en cada un dos traballo dividirase entre o número dos mesmos feitos por 

cada avaliación. 

No hipotético caso de poder realizar exámenes presencíais da 1º e 2º avaliación estos 

serán calificados e valoraranse na nota final, e xunto cos traballos requeridos. Ambos 

serán de obrigado cumplimiento. 

 

CÁLCULO DA NOTA FINAL DA AVALIACIÓN:  

A nota final da avaliación será calculada da seguinte maneira: 

O Alumnado que teña una valoración positiva na primeira e na segunda avaliación 

poderá subir a nota media das avaliacións anteriores na terceira sempre e cando realice 

tódolos traballos de ampliación propostos para tal efecto, ademáis da elaboración dos 

traballos 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 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 da terceira avaliación se 

calculará coa media das avaliacións anteriores; esta nota poderá subirse cando se 

realicen tódolos traballos de ampliación propostos para tal efecto (relacionados coa 

terceira avaliación (entregados en termpo 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 de avaliación 

positiva das mesmas deberá realizar tódolos traballos propostos para a súa 

recuperación (entregados en tempo e forma). Neste caso una vez recuperadas as partes 

suspensas poderá subir a nota media das avaliacións anteriores realizando tódolos 

traballos de ampliación propostas durante a terceira avaliación para tal efecto 

(entregados en tempo e forma). 

O alumnado terá que realizar tódalas correccións dos traballos presentados para poder 

acadar a valoración positiva. 

A nota mínima de cada una delas deberá ser como mínimo de un 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.  
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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 tres avaliacións, 

debendo ser esta como mínimo un 5 para poder considerar aprobado o módulo. O 

redondeo farase de xeito matemático. 

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 no Apartado 6)  desta programación. 

6. .Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Programaranse traballos  de recuperación realizables realizable no terceriro trimestre  

de forma autónoma polo alumnado, no centro cando sexa posible ou telemáticamente. 

O alumno deberá acada-los obxectivos no período de recuperación establecido durante 

o meses de xuño, sempre antes da avaliación final. Se as condición sanitarios o 

permiten,  levaríase acabo una avaliación presencial no centro. 

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. 

7. 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 contínua 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). 


