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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

RA1.  Limpa  e  desinfecta  útiles,  equipamentos  e  instalacións,  e  valora  a  súa
repercusión na calidade hixiénico-sanitaria dos produtos. 
RA2. Mantén boas prácticas hixiénicas e avalía os perigos asociados aos malos
hábitos hixiénicos RA3. Aplica boas prácticas de manipulación dos alimentos en
relación coa calidade hixiénico-sanitaria dos produtos. 
RA4.  Aplica  os sistemas de autocontrol  baseados no APPCC e de control  da
trazabilidade (ascendente e descendente), e xustifica os principios asociados. 
RA5.  Utiliza  os  recursos  eficientemente,  e  avalía  os  beneficios  ambientais
asociado 
RA6.  Recolle  os  residuos  de  xeito  selectivo  e  recoñece  as  súas  implicacións
sanitarias e ambientais.

2. Concreción dos criterios de avaliación

Relacionados con RA 1- 

 CA1.1. Identificáronse os requisitos hixiénico-sanitarios dos equipamentos, dos
útiles e das instalacións de manipulación de alimentos. 
CA1.2. Avaliáronse as consecuencias da limpeza e a 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.  Efectuouse  a  limpeza  e  a  desinfección  cos  produtos  establecidos,  e
asegurouse a completa eliminación destes. 
CA1.5.  Describíronse os  parámetros obxecto  de control  asociados ao nivel  de
limpeza ou desinfección requiridos. 
CA1.6.  Recoñecéronse  os  tratamentos  de  desratización,  desinsectación  e
desinfección (DDD). 
CA1.7. Describíronse os procedementos para a recollida e a retirada dos residuos
dunha unidade de manipulación de alimentos. 
 CA1.9. Avaliáronse os perigos asociados á manipulación de produtos de limpeza, 
desinfección e tratamentos DDD. 
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Relacionados con RA 2- 

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 todos os comportamentos e as actitudes susceptibles de
producir unha contaminación nos alimentos.
CA2.5. Enumeráronse as doenzas de obrigada declaración.
CA2.6. Recoñeceuse a vestimenta de traballo completa e os requisitos para a súa
limpeza.
CA2.7. Identificáronse os medios de protección de cortes, queimaduras e feridas
da persoa manipuladora. 

Relacionados con RA 3- 

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 toxinfeccións 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 presenza de trazas de alérxenos en produtos libres deles.
CA3.9.  Recoñecéronse  os  procedementos  de  actuación  fronte  a  alertas
alimentarias. 

Relacionados con RA 4- 

 CA4.1.  Identificouse  a  necesidade  e  a  transcendencia  para  a  seguridade
alimentaria do sistema de autocontrol. 
CA4.2. Recoñecéronse os conceptos xerais do sistema de análise de perigos e
puntos de control crítico (APPCC). 
CA4.3.  Definíronse  conceptos  clave  para  o  control  de  potenciais  perigos
sanitarios: punto crítico de control,  límite crítico, medidas de control  e medidas
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correctoras. 
CA4.4.  Definíronse  os  parámetros  asociados  ao  control  dos  puntos  críticos.
CA4.5. Cubríronse os rexistros asociados ao sistema. 
CA4.6. Relacionouse a trazabilidade coa seguridade alimentaria. 
CA4.7. Documentouse e trazouse a orixe, as etapas do proceso e o destino do
alimento. 
 

Relacionados con RA 5- 

CA5.1.  Relacionouse  o  consumo  de  cada  recurso  co  impacto  ambiental  que
provoca.
CA5.2.  Definíronse as  vantaxes que o  concepto  de redución  de consumos lle
achega á protección ambiental. 
CA5.3.  Describíronse as vantaxes ambientais  do concepto de reutilización dos
recursos. 
CA5.4. Recoñecéronse as enerxías e os recursos de uso menos prexudicial para
o medio.  

Relacionados con RA 6- 

CA6.1. Identificáronse e clasificáronse os tipos de residuos xerados consonte a
súa  orixe,  o  seu  estado  e  a  súa  necesidade  de  reciclaxe,  depuración  ou
tratamento.
CA6.2.  Recoñecéronse  os  efectos  ambientais  dos  residuos  contaminantes,  e
outras afeccións orixinadas no proceso produtivo.
CA6.3.  Describíronse  as  técnicas  de  recollida,  selección,  clasificación  e
eliminación ou vertido de residuos.
CA6.4.  Recoñecéronse os parámetros que fan posible o control  ambiental  nos
procesos de produción dos alimentos relacionados cos residuos, os vertidos ou as
emisións.
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3. Actividades do terceiro trimestre

Actividade de
repaso, reforzo e

recuperación

Utilizarase  o  libro  de  texto  do  módulo:  SEGURIDAD  E
HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
Editorial Paraninfo.

Solicitouse ao editorial  acceso gratuíto para os alumnos á
versión dixital do libro de texto. 

Neste  libro  virtual  inclúense  explicacións  da  materia  e  as
actividades que ten que realizar o alumnado.
Os cuestionarios para resolver, extraídos do libro, constan
de preguntas curtas e tipo test.

Actividades adicionais en formato traballo:
  

• Intoxicacións alimentarias
  

-Busca na internet tres casos de intoxicacións alimentarias
en España durante os dous últimos anos.
-Elabora  un  documento  en  formato  PDF  dedicando  unha
folla a cada intoxicación. Indicarase cal é o axente causante,
en que consiste  a intoxicación,  número de afectados,  etc.
Tamén hai que sinalar o medio de comunicación que publica
a noticia e a data de publicación.

• Lectura  comprensiva  dun  resumo  elaborado  pola
profesora  sobre  o  documento  “Pautas  de  higiene  y
seguridad alimentaria contra el covid-19 para trabajar
en empresas de restauración” publicado polo Basque
Culinary Center.

-Resolver  cuestionario  de  preguntas  curtas  sobre  o  texto
anterior.

A  comunicación  co  alumnado  establecerase  a  través  de
correo electrónico onde se achegará a tarefa detallada.

Actividades para
ampliación do

terceiro trimestre

Utilizarase  o  libro  de  texto  do  módulo:  SEGURIDAD  E
HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
Editorial Paraninfo.
Solicitouse ao editorial  acceso gratuíto para os alumnos á
versión dixital do libro de texto. 
Neste  libro  virtual  inclúense  explicacións  da  materia  e  as
actividades que ten que realizar o alumnado.
Os cuestionarios para resolver, extraídos do libro, constan
de preguntas curtas e tipo test.
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Actividades adicionais en formato traballo:

• Traballo de aplicación sobre a xestión de residuos

A  comunicación  co  alumnado  establecerase  a  través  de
correo electrónico onde se achegará a tarefa detallada.

4. Criterios de cualificación 

Os alumnos con avaliacións pendentes deberán facer as tarefas correspondentes
a cada avaliación.  As tarefas serán enviadas telemáticamente.  O traballo  será
valorado positivamente.

Os  alumnos  coas  dúas  avaliacións  aprobadas  levarán  a  cabo  tarefas  de
ampliación ou reforzo  para  mellorar  a  súa nota  ata 1 punto,  sempre  que as
entreguen puntualmente, sexan correctas e axeitadas ao seu nivel.

5. Cualificación final

Os alumnos coa 1ª , 2ª  ou ambas as avaliacións suspensas que realicen todas as
tarefas enviadas telemáticamente no 3º trimestre acadarán polo menos unha nota
final de 5.
Para os alumnos coas dúas avaliación aprobadas, a nota final será a media das
avaliacións 1ª e 2ª. Poderán mellorar a súa nota final ata 1 punto se realizan todas
as tarefas telemáticas de reforzo e ampliación nos termos indicados no punto
anterior.
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6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

O alumno pode recuperar o módulo se realiza todas as actividades programadas
para a recuperación.

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito
á avaliación continua e non entregue as tarefas de recuperación, consistirá nunha
proba telemática escrita de contidos de todo o módulo. O aprobado será cunha
nota mínima de 5.

Os contidos esixibles para esta proba son os mínimos programados do módulo de
Seguridade e Hixiene na Manipulación de Alimentos impartidos ata  a  data  de
comezo do estado de alarma.

Serán informados a  través de correo electrónico  con acuse de recibo  e  se  é
necesario a través de chamada telefónica.

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
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imprescindibles

Actividades de
recuperación dos
ca anteriormente

citados

Criterios de
cualificación dos ca

anteriormente
citados

En Foz, a  10  de maio  de 2020    

            Sinatura: Ana Isabel Alonso Martínez
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