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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

INA Vitivinicultura Ciclos
formativos de
grao superior

CSINA01Industrias alimentarias Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0083 Cata e cultura vitivinícola 02019/2020 080

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo LILIANA LAFUENTE ACUÑA,NURIA CASAL DABLANCA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara os materiais e as instalacións da cata tendo en conta a súa influencia na apreciación das características sensoriais.

RA2 - Recoñece as características sensoriais dos produtos mediante a análise das fases da degustación.

RA3 - Cata produtos e relaciona as sensacións organolépticas coa súa calidade.

RA4 - Recoñece a orixe xeográfica dos produtos e describe as súas características específicas.

RA5 - Identifica o valor sociocultural do viño en relación coa historia, o impacto social, a súa influencia na saúde e o enoturismo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse as condicións ambientais e a súa influencia na cata.

CA1.2 Describíronse as instalacións e os equipamentos da sala de cata.

CA1.3 Analizouse a influencia da forma e o tamaño da copa de cata nas percepcións sensoriais.

CA1.4 Valorouse a influencia da temperatura de servizo do viño na apreciación das súas características.

CA1.5 Recoñeceuse cando e como se debe decantar un viño.

CA1.6 Identificáronse os tipos de cata: analítica, de apreciación e clasificación, e de análise gustativa descritiva.

CA1.7 Recoñeceuse o vocabulario técnico que describe as sensacións organolépticas.

CA1.8 Identificáronse as fichas de cata.

CA1.9 Describíronse os métodos e os instrumentos para o adestramento sensorial.

CA2.1 Describíronse os sentidos utilizados na degustación e o seu funcionamento.

CA2.2 Identificáronse as substancias do viño que inciden nos órganos sensoriais.

CA2.3 Recoñecéronse os sabores fundamentais, as zonas de impacto, e os equilibrios e reforzos entre eles.

CA2.4 Analizáronse os limiares de percepción dos aromas e dos sabores, así como a súa influencia na degustación.

CA2.5 Describiuse a metodoloxía precisa da degustación.

CA3.1 Relacionáronse as sensacións organolépticas coa calidade da materia prima.

CA3.2 Identificouse a influencia do sistema de elaboración nas características sensoriais do produto.

CA3.3 Recoñecéronse os defectos organolépticos orixinados durante o proceso produtivo.

CA3.4 Identificouse a influencia das condicións de conservación na calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Valorouse a calidade organoléptica do viño e a súa evolución no tempo.

CA3.6 Identificáronse os protocolos de cata segundo o tipo de produto.

CA3.7 Valorouse a concordancia entre as características organolépticas apreciadas e o tipo de produto catado.

CA3.8 Valorouse a relación entre a calidade e o prezo do produto.

CA4.1 Analizáronse as características vitivinícolas das rexións produtoras.

CA4.2 Analizáronse as variedades e as técnicas propias de elaboración de cada rexión.

CA4.3 Caracterizouse a tipicidade do viño que se relaciona cunha área xeográfica, rexión, denominación de orixe, etc.

CA4.4 Identificáronse os atributos varietais.

CA4.5 Recoñecéronse os matices organolépticos orixinados polas técnicas singulares de elaboración.

CA4.6 Identificáronse as denominacións de orixe de España.

CA5.1 Analizouse a evolución da vide e o viño a través da historia, a súa orixe, o seu comercio e a importancia nas etapas históricas.

CA5.2 Valorouse a repercusión da viticultura no desenvolvemento rural e no mantemento do medio.

CA5.3 Recoñecéronse as adegas máis importantes de cada rexión.

CA5.4 Identificouse a influencia das adegas no prestixio das rexións produtoras.

CA5.5 Recoñeceuse o enoturismo como valor engadido para as adegas e os seus contornos.

CA5.6 Identificáronse os criterios establecidos na maridaxe dos viños e dos alimentos.

CA5.7 Recoñecéronse os efectos para a saúde do consumo de viño e outros produtos derivados.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara os materiais e as instalacións da cata tendo en conta a súa influencia na apreciación das características sensoriais.

RA2 - Recoñece as características sensoriais dos produtos mediante a análise das fases da degustación.

RA3 - Cata produtos e relaciona as sensacións organolépticas coa súa calidade.

RA4 - Recoñece a orixe xeográfica dos produtos e describe as súas características específicas.

Criterios de avaliación do currículo
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Analizouse a influencia da forma e o tamaño da copa de cata nas percepcións sensoriais.

CA1.5 Recoñeceuse cando e como se debe decantar un viño.

CA1.8 Identificáronse as fichas de cata.

CA2.3 Recoñecéronse os sabores fundamentais, as zonas de impacto, e os equilibrios e reforzos entre eles.

CA2.4 Analizáronse os limiares de percepción dos aromas e dos sabores, así como a súa influencia na degustación.

CA2.5 Describiuse a metodoloxía precisa da degustación.

CA2.6 Realizouse a análise visual do produto (limpidez, tipo de cor, matiz, etc.).

CA2.7 Realizouse un recoñecemento das sensacións olfactivas.

CA2.8 Realizouse unha apreciación das sensacións gustativas.

CA2.9 Realizouse unha valoración global do conxunto de sensacións, e apreciouse o seu equilibrio.

CA2.10 Realizouse unha cuantificación das sensacións organolépticas na ficha de cata.

CA3.3 Recoñecéronse os defectos organolépticos orixinados durante o proceso produtivo.

CA3.6 Identificáronse os protocolos de cata segundo o tipo de produto.

CA3.7 Valorouse a concordancia entre as características organolépticas apreciadas e o tipo de produto catado.

CA4.4 Identificáronse os atributos varietais.

CA4.5 Recoñecéronse os matices organolépticos orixinados polas técnicas singulares de elaboración.

Os mínimos esixibles serán os criterios de avaliación obrigatorios que establece o currículo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A primeira parte (parte teórica con carácter eliminatorio) consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa

dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Cualificarase esta primeira parte da proba de 0 a 10  puntos.

Para a súa superación deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5  puntos.

O tempo máximo será de 1 hora e 30 minutos.

Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida no taboleiro de anuncios do centro.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A segunda parte (parte práctica tamén con carácter eliminatorio), consistirá no desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre

os criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Cualificarase  esta segunda parte da proba de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

O tempo máximo será de 1 horas.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun 0 nesta segunda parte.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro. No caso

das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

A expresión da cualificación final obtida por cada aspirante será numérica, entre 1 e 10 sen decimais.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

Os membros da comisión de avaliación  poderán requirir en calquera momento ás persoas aspirantes que acrediten a súa identidade. En todo

caso, para o acceso a proba será preciso identificarse mediante  o Documento Nacional de Identidade ou calquera outra documentación co mesmo

carácter oficial.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes que

leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento. Neste caso, o profesor ou a profesora do módulo profesional calificará esa parte da proba do

módulo cun cero.

Unha vez iniciada calquera das probas, non se permitirá o acceso a ningún dos candidatos que non chegase á hora a que estaba convocado.

Unha vez superadas ambas probas cun 5 ou máis en cada unha, a nota total será a media aritmética das dúas notas das probas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Nesta primeira parte farase nuha proba de coñecementos teóricos e consistirá nunha proba escrita que terá unha duración máxima de 1 hora e 30

minutos e se realizará nunha aula.

Dita proba constará de cuestións na que se poderán mesturar:

     -Preguntas tipo test, onde as preguntas respondidas de xeito erróneo terán unha penalización, tal que dúas respostas  mal  anularán unha ben

respondida.

     - Preguntas de verdadeiro e falso, onde as preguntas respondidas de xeito erróneo terán unha penalización, tal que unha pregunta mal

respondida anulará unha ben respondida. Naqueles casos que a afirmación presentada    sexa falsa, será preciso xustificar o por que e realizar a

corrección da mesma para que sexa verdadeira.

     -Preguntas de respostas curtas.

     -Esquemas e gráficos para interpretar ou sinalar partes

     -Preguntas de identificación de material de laboratorio, reactivos,etc.

     -Preguntas de resposta máis longa onde o aspirante terá que razoar e explicar.

 instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento son:

     -A proba teórica será escrita,  diseñada polo avaliador e impresa en papel.

     -Bolígrafo azul ou negro para responder as preguntas da proba escrita por parte do avaliado.

     -Bata de laboratorio

     - Calculadora

Será preciso superar esta parte con unha calificación mínima dun 5 para poder acceder a segunda parte da proba.

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

Unha vez, superada a primeira proba, o alumnado accederá a esta segunda proba consistirá en:

- cata de viño

- identificación de aromas ou defectos do viño

- identificación de probas sensoriales

- Examen do sentido da vista

Material:

- Copas

- Escupideiras

- Kit de aromas e defectos.

- Bata

- Fichas de cata

- Modelo de cuestionar

Para superar esta proba, necesitará un nota mínima dun 5. sobre 10

Senón alcanza a nota mínima en cada unha dos probas, se lle consideraará como non apto.
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