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B) Criterios de cualificación e mínimos exixibles. 

 
Criterios de avaliación. 

Mínimos 
exixibles 

UD.1. Control dos procesos productivos. 

CA1.1 Identificáronse os sistemas de control de proceso e a súa 
simboloxía. 
 

Si 

CA1.2 Recoñecéronse as tecnoloxías empregadas na automatización, e 
describíronse os seus elementos e a súa simboloxía. 

Si 

CA1.4 Analizáronse os compoñentes dos sistemas de control. 
 

Si 

CA1.5 Caracterizáronse os autómatas programables ou controladores 
lóxicos programables (PLC), e recoñeceuse a súa estrutura e os seus 
compoñentes electrónicos. 

 
Si 

CA1.7 Analizáronse e representáronse as funcións lóxicas con base na 
álxebra de Boole. 

Si 

CA1.9 Valorouse a importancia do control automático dos procesos 
produtivos. 

Si 

UD.3. Productos derivados da industria cárnica. 

CA2.1 Describíronse as características do produto cárnico que se vaia 
elaborar, o seu proceso de elaboración, os equipamentos, os PCC, os 
seus parámetros de control e a frecuencia de medición. 

 
Si 

CA2.3 Organizouse e supervisouse o aprovisionamento das materias 
primas cárnicas, os auxiliares de produción e outros materiais. 

Si 

CA2.5 Realizouse o proceso de elaboración do produto cárnico, e 
verificouse a calidade do produto obtido e das materias primas cárnicas 
empregadas. 

Si 

CA2.8 Adoptáronse medidas de hixiene, seguridade alimentaria e de 
prevención de riscos laborais. 

Si 

UD.4. Productos derivados da industria da pesca e da acuicultura. 

CA3.1 Describíronse as características do produto que se vaia elaborar, 
o seu proceso de elaboración, os equipamentos, os PCC, os seus 
parámetros de control e a frecuencia de medición. 

 
Si 

CA3.3 Organizouse e supervisouse o aprovisionamento das materias 
primas, os auxiliares de produción e outros materiais. 

 
Si 

CA3.5 Realizouse o proceso de elaboración do produto da pesca, e 
verificouse a calidade do produto obtido e das materias primas 
empregadas. 

 
Si 



CA3.7 Recolléronse selectivamente os subprodutos, os residuos e os 
refugallos durante o proceso de elaboración. 

 
Si 

CA3.8 Adoptáronse medidas de hixiene, seguridade alimentaria e de 
prevención de riscos laborais. 

 
Si 

UD.5. Productos alimentarios da industria láctea. 

CA4.1 Describíronse as características do produto lácteo que se vaia 
elaborar, o seu proceso de elaboración e a secuencia das operacións, así 
como os equipamentos de proceso e os automatismos. 

 
Si 

CA4.2 Establecéronse para cada operación as condicións de execución, 
os equipamentos, os PCC e os seus límites críticos, así como os 
parámetros que cumpra controlar e a frecuencia de medición 

 
Si 

CA4.5 Organizouse e supervisouse o aprovisionamento das materias 
primas, os auxiliares de produción e outros materiais 

 
Si 

CA4.6 Comprobouse, a través de simulación ou dunha primeira carga, a 
idoneidade da secuencia de operacións de proceso, a preparación dos 
equipamentos e as condicións de operación. 

 
Si 

CA4.7 Realizouse o proceso de elaboración do produto lácteo, e 
aplicáronse as medidas correctoras establecidas ante as desviacións. 

 
Si 

UD.6. Productos da industria de conservas vexetais e zumes. 

CA5.1 Describíronse as características do produto vexetal que se vaia 
elaborar, o seu proceso de elaboración e a secuencia das operacións, así 
como os equipamentos de proceso e os automatismos. 

 
Si 

CA5.2 Establecéronse para cada operación as condicións de execución, 
os equipamentos, os PCC e os seus límites críticos, os parámetros que 
cumpra controlar e a frecuencia de medición. 

 
Si 

CA5.3 Reguláronse os dispositivos e os elementos dos autómatas 
programables, introducíndose os puntos de consigna. 

 
Si 

CA5.5 Comprobouse, a través de simulación ou dunha primeira carga, a 
idoneidade da secuencia de operacións de proceso, a preparación dos 
equipamentos e as condicións de operación. 

 
Si 

CA5.6 Realizouse o proceso de elaboración do produto vexetal, e 
aplicáronse as medidas correctoras establecidas ante desviacións. 

 
Si 

CA5.9 Recolléronse selectivamente os subprodutos vexetais, os residuos 
e os refugallos durante o proceso de elaboración. 

 
Si 

UD.2. Productos derivados de cereais e doces. 

CA6.1 Describíronse as características do produto que se vaia elaborar, 
o seu proceso de elaboración e a secuencia das operacións, así como os 
equipamentos de proceso e os automatismos. 

 
Si 

CA6.2 Establecéronse para cada operación as condicións de execución, 
os equipamentos, os PCC e os seus límites críticos, os parámetros que 
cumpra controlar e a frecuencia de medición 

 
Si 

CA6.5 Comprobouse, a través de simulación ou dunha primeira carga, a 
idoneidade da secuencia de operacións de proceso, a preparación dos 
equipamentos e as condicións de operación. 

 
Si 

CA6.6 Realizouse o proceso de elaboración do produto, e aplicáronse as 
medidas correctoras establecidas ante desviacións. 

 
Si 

CA6.9 Recolléronse selectivamente os subprodutos, os residuos e os 
refugallos durante o proceso de elaboración. 

 
Si 

 

 

 

 



Para o cálculo da cualificación final terase en conta as cualificacións acadadas na 1º e 2º avaliación e as 

tarefas realizadas de ampliación, como se describen a continuación; 

- Primeiro, calcularase a nota media da 1º e 2º avaliación, sempre que ámbalas dúas estean 

superadas. Se non están superadas o alumnado realizará as tarefas de recuperación descritas no punto 

C.1, dita nota media calcularase coa cualificación acadada nesas tarefas de recuperación. 

- Segundo, á nota media calculada da 1º e 2º avaliación, sumaráselle a cualificación das tarefas 

de ampliación. Esta calcularase mediante a media aritmética, das tarefas entregadas, solicitadas polo 

docente, que terán un valor mínimo de 0 puntos (tarefa non entregada ou entregada fora de data)  e un 

máximo de 1 punto (tarefa entregada en data).  

C) Procedemento para recuperación das partes non superadas  

 C.1) Actividades de recuperación  

As actividades de recuperación deste módulo corresponderán a recuperación dos contidos das 2º 

avaliación, posto que as da 1º avaliación xa foron recuperadas. Aplicaranse o alumnado que non acade a 

cualificación final igual ou superior a 5, baseándose nos criterios de cualificación da programación. 

- 85% da cualificación final corresponde a proba escrita. 

- 15% da cualificación final correspondente coa avaliación continua (entrega de exercicios ou 

cuestionarios resoltos, realización de traballos individuais ou en grupos...) 

No caso de que non haxa ningún traballo ou cuestionario para puntuar o longo dalgunha avaliación, a 

nota da ou das proba escritas puntuará 100%. 

 

Recuperación da proba escrita; realizarase cando o alumnado non supere a proba escrita. Consistirá na 

realización dunha proba de maneira telemática. 

Recuperación correspondente coa avaliación continua (entrega de exercicios ou cuestionarios resoltos, 

realización de traballos individuais ou en grupos...); realizarase cando o alumnado supere a proba 

escrita, pero  non se acade a cualificación final igual ou superior a 5. Consistirá na realización dun 

traballo de recuperación. 

C.2)Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda do dereito á avaliación 

continua (PD) 

No caso de alcanzar perdas de dereito a avaliación continua por faltas de asistencia, o alumnado 

disporán; 

· Dunha proba escrita ou telemática (exame final) no mes de xuño, nun período destinado a facer os 

exames finais (despois de facer a terceira avaliación). A devandita proba recollerá os contidos, que non 

foran superados, impartidos na 1º e 2º avaliación, de maneira presencial. 

As características da proba serán: Puntuable de 0 a 10.                                

Mínimo necesario: 5                               

Composta por: Cuestionario test sobre conceptos teóricos, exercicios de desenvolvemento supostos 

prácticos, exercicios de cálculo, de resposta curta, etc. 

· Tamén se terá que entregar traballos individuais, propostos durante o curso, se non foron entregados 

durante a súas faltas de asistencia. 

 

A nota final do módulo, por trimestre, calcularáse como segue:                           

- 85% puntuación da, ou das probas escritas ou telemáticas.                              

- 15% correspondente a media aritmética dos traballos individuais. 

 

A cualificación final do módulo, será a media aritmética das notas finais dos dous trimestres. 

 



D) Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ó estado 

de alarma para todo ou parte do alumnado. 

Método de comunicación; 

A xestión dos documentos  farese a través dun mail grupal do alumnado, posto que era o método mais 

rápido e usado durante o curso. 

Ademais dos apuntes enviaranse enlaces web a vídeos, que poidan axudar a comprensión dos contidos. 

O alumnado tamén poderá comunicarse co docente a través do mail, telefonicamente, ou outra vía 

telemática, para a resolución de dúbidas. 

Actividades; 

Enviarase apuntes elaborado polo docente a todo o alumnado solicitando posibles tarefas como; 

- Un esquema dos contidos do temario. 

- Cuestionarios dos contidos dos apuntes, os cales deberán entregar nun prazo fixado. Unha vez 

entregado o docente enviará dito cuestionario resolta. 

- Realización de traballos de recuperación contidos impartidos con anterioridade o estado de 

alarma. 

- Realización de traballos de contidos avanzados con posterioridade o estado de alarma. 


