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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 

IMPARTIDOS 

 
RA1. Limpa e desinfecta utensilios, equipamentos e instalacións, valorando a súa 

repercusión na calidade hixiénico-sanitaria dos produtos. 

RA2. Mantén boas prácticas hixiénicas, avaliando os perigos asociados aos malos 

hábitos hixiénicos. 

RA3. Aplica boas prácticas de manipulación de alimentos, en relación coa calidade 

hixiénico-sanitaria dos produtos. 

RA4. Utiliza os recursos eficientemente avaliando os beneficios ambientais asocia-

dos. 

RA5. Recolle os residuos de xeito selectivo e recoñece as súas implicacións a nivel 

sanitario e ambiental. 

RA7. Recibe materias primas identificando as súas características e as súas nece-

sidades 

de conservación e almacenamento. 

 

NON IMPARTIDOS 

 

RA6. Envasa e conserva xéneros crús, semielaborados e elaborados, relacionando 

e aplicando o método acorde ás necesidades dos produtos, segundo instrucións 

recibidas e normas establecidas. 

 

 
 
 

2. Concreción dos criterios de avaliación 

– CA1.1. Identificáronse os requisitos hixiénico-sanitarios que deben cumprir os 

equipamentos, os utensilios e as instalacións de manipulación de alimentos. 

– CA1.2. Avaliáronse as consecuencias da limpeza e da desinfección inadecuadas 

para a inocuidade dos produtos e a seguridade das persoas consumidoras. 

– CA1.3. Describíronse os procedementos, as frecuencias e os equipamentos de 

limpeza e desinfección (L+D). 

– CA1.4. Describíronse os parámetros obxecto de control asociados ao nivel de 

limpeza ou desinfección requiridos. 
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– CA1.5. Recoñecéronse os tratamentos de desratización, desinsectación e desin-

fección (DDD). 

– CA1.6. Describíronse os procedementos para a recollida e a retirada dos residuos 

dunha unidade de manipulación de alimentos. 

– CA1.7. Clasificáronse os produtos de limpeza e desinfección, e os utilizados 

para os tratamentos de DDD e as súas condicións de emprego. 

– CA1.8. Avaliáronse os perigos asociados á manipulación de produtos de limpeza, 

desinfección e tratamentos DDD. 

– CA2.1. Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento 

relacionadas coas prácticas hixiénicas. 

– CA2.2. Identificáronse os perigos sanitarios asociados aos malos hábitos e as 

súas medidas de prevención. 

– CA2.3. Identificáronse as medidas de hixiene persoal asociadas á manipulación 

de alimentos. 

– CA2.4. Recoñecéronse os comportamentos e as aptitudes susceptibles de produ-

cir contaminación nos alimentos. 

– CA2.5. Enumeráronse as doenzas de obrigada declaración. 

– CA2.6. Recoñeceuse a vestimenta de traballo completa e os seus requisitos de 

limpeza. 

– CA2.7. Identificáronse os medios de protección de cortes, queimaduras ou feridas 

da persoa manipuladora. 

– CA3.1. Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento 

relacionadas coas prácticas de manipulación. 

– CA3.2. Clasificáronse e describíronse os principais riscos e as toxiinfeccións 

de orixe alimentaria, en relación cos axentes causantes. 

– CA3.3. Valorouse a repercusión dunha mala manipulación de alimentos na 

saúde das persoas consumidoras. 

– CA3.4. Describíronse as principais alteracións dos alimentos. 

– CA3.5. Describíronse os métodos de conservación de alimentos. 

– CA3.6. Evitouse o contacto de materias primas ou semielaboradas cos produtos 

procesados. 

– CA3.7. Identificáronse alerxias e intolerancias alimentarias. 

– CA3.8. Evitouse a posible presenza de trazas de alérxenos en produtos libres 

destes. 

– CA3.9. Recoñecéronse os procedementos de actuación fronte a alertas alimenta-

rias. 
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– CA4.1. Relacionouse o consumo de cada recurso co impacto ambiental que 

provoca. 

– CA4.2. Definíronse as vantaxes que o concepto de redución de consumos lle 

achega á protección ambiental. 

– CA4.3. Describíronse as vantaxes ambientais do concepto de reutilización dos 

recursos. 

– CA7.1. Interpretáronse as instrucións recibidas e a documentación asociada á 

recepción de materias primas. 

– CA7.2. Recoñecéronse as materias primas e as súas características. 

– CA7.3. Interpretouse a etiquetaxe dos produtos. 

– CA7.4. Comprobouse a coincidencia de cantidade e calidade do solicitado co 

recibido. 

– CA7.5. Identificáronse as necesidades de conservación das materias primas. 

– CA7.6. Almacenáronse as materias primas no lugar apropiado para a súa conser-

vación, 

atendendo a normas establecidas e instrucións recibidas. 

– CA7.7. Colocáronse as materias primas en función da prioridade no seu consumo. 

 
 
 

3. Actividades do terceiro trimestre 

Actividade de 
repaso, reforzo e 

recuperación 

Hai cinco alumnos que teñen suspensa a segunda avaliación. 

Para este alumnado crease un curso na aula virtual do centro, 

onde semanalmente váiselles poñendo probas diversas 

(opción múltiple, verdadeiro/falso, de autocompletar, material 

audiovisual, etc.) da materia impartida ata data da suspensión 

das actividades presenciais das clases. 

Tamén está inscrito neste curso, co fin de reforzar a materia, 

o alumnado que ten todo aprobado o día da suspensión 

presencial das clases. 

Actividades para 
ampliación do 

terceiro trimestre 

Hai cinco alumnos que teñen suspensa a segunda avaliación. 

Para este alumnado crease un curso na aula virtual do centro, 

onde semanalmente váiselles poñendo probas diversas 

(opción múltiple, verdadeiro/falso, de autocompletar, material 

audiovisual, etc.) da materia impartida ata data da suspensión 
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das actividades presenciais das clases. 

Tamén está inscrito neste curso, co fin de reforzar a materia, 

o alumnado que ten todo aprobado o día da suspensión 

presencial das clases. 

 
 
 

4. Criterios de cualificación 

Para o alumnado que asistía a clase de forma regular as clases utilizarase como 

instrumentos para superar finalmente o módulo, a realización e superación das 

tarefas semanais que se levan a cabo durante o 3º trimestre na aula virtual.  

Será imprescindible para a superación positiva do módulo a realización e 

superación das tarefas colgadas na aula virtual do centro. 

Paras os aprobados, a realización e superación destas tarefas, suporá unha mellora 

na súa cualificación obtida na segunda avaliación. 

A alumna que ten perdida de dereito a avaliación continua, faráselle unha proba 

escrita na aula virtual, no curso creado especificamente para ela.  

 
 
 

5. Cualificación final 

Obterase da media da 1ª e 2ª avaliación, a cal se sumaran os resultados das tarefas 

realizas. 

A da alumna con PD, obterase da proba final que se lle realizará. 

 
 
 

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua 

- Como existe unha alumna que ten PD, crease outro curso específico para ela, onde 

se lle facilita un manual do módulo, para que poida ver a materia impartida e, de ser 

o caso, facer a recuperación oportuna.  

Neste curso, se lle facilita información, tanto da materia do manual que foi 

impartida neste curso escolar e que, por lo tanto, será avaliable, como o que non 

deu tempo a impartir e, por lo tanto, non será avaliable. 

Ademais, se lle informa da data na que será realizada a proba de recuperación, 
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horario, formato, etc. 

Esta proba consistirá nun cuestionario, que se colgara no aula virtual, e que estará 

composto por preguntas de opción múltiple, verdadeiro/falso, de resposta curta, 

etc. 

É importante sinalar que esta alumna a día de hoxe non se presentou ningún día a 

clase no que vai de curso (non é coñecida por este profesor), pero segue 

matriculada. 

 
 
 

7. Módulos pendentes (para alumnado de 2º curso con módulos pendentes despois 

da avaliación previa a FCT) 

Resultados de 
aprendizaxe 

imprescindibles 

 

Concreción dos 
criterios de 
avaliación 

imprescindibles 

 

Actividades de 
recuperación dos 
ca anteriormente 

citados 

 
 
 

Criterios de 
cualificación dos ca 

anteriormente 
citados 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
      En Foz, a  08 de maio  de 2020   
 
       
                 Sinatura: 


