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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

03 Tratamentos finais de conservación e acabamento de produtos alimentarios. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2. Realiza operacións 

básicas de tratamentos 

finais de conservación e 

acaba- mento de produ-

tos alimentarios, utili-

zando técnicas segundo 

as instrucións recibidas. 

 CA2.1. Identificáronse os equipamentos e as instalacións 

que interveñen nos tratamentos finais de conservación e/ou 

acabamento de produtos alimentarios. 

 CA2.1.3. Identificáronse os equipamentos e as instala-

cións que interveñen nos tratamentos finais de conser-

vación e/ou acabamento de produtos alimentarios obxe-

cto da investigación. 

SI NON 
Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA2.2. Cargáronse os equipamentos e as cámaras de tra-

tamentos na forma e na contía establecidas para o proceso. 

 CA2.2.2 - Cargáronse os equipamentos e as cámaras de 

tratamentos na forma e na contía establecidas para o 

proceso da elaboración dun produto alimentario. 

SI NON 
Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA2.3. Controláronse os medios e os sistemas de regula-

ción dos equipamentos e das instalacións. 

 CA2.3.2 - Controláronse os medios e os sistemas de re-

gulación dos equipamentos e das instalacións durante a 

elaboración do produto alimentario. 

SI NON 
Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

04 Manipulación de instalacións e servicios auxiliares. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3. Realiza operacións 

básicas de mantemento 

en instalacións e servi-

zos auxiliares da indus-

tria alimentaria. 

 CA3.1. Identificáronse os servizos auxiliares que ten a 

industria alimentaria, en relación co proceso produtivo. 

SI NON Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso), Listas de 
cotexo e táboa de observación. Non se puido 
avaliar, debido a inexistencia de clases 
presenciais. 

 CA3.2. Recoñeceuse a sinalización, as cores e os traza-

dos das conducións dos servizos auxiliares. 

SI NON Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso). Non se 
puido avaliar, debido a inexistencia de clases 
presenciais. 

 CA3.3. Actuouse sobre os mandos e os aparellos regula-

dores en operacións sinxelas e rutineiras da produción. 

SI NON Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso). Non se 
puido avaliar, debido a inexistencia de clases 
presenciais. 

 CA3.4. Axudouse na posta a punto e no mantemento 

básico dos servizos e das instalacións auxiliares. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA3.5. Adoptáronse medidas de seguridade persoal e de 

protección ambiental. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

05 Iniciativa emprendedora na elaboración de produtos alimentarios. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Recoñece as capacidades asociadas á 

iniciativa emprendedora, identifican- do os 

requisitos derivados da elaboración de pro-

dutos alimentarios. 

 CA4.1. Caracterizouse o perfil de per-

soa emprendedora e describíronse os 

re- quisitos e as actitudes necesarias 

para a elaboración de produtos alimen-

tarios. 

SI NON Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso) e táboa de 
observación. Non se puido avaliar, debido a 

inexistencia de clases presenciais. 

 CA4.2. Valorouse a importancia da ini-

ciativa individual, da creatividade, da 

colaboración, da motivación e da for-

mación no éxito na elaboración de pro-

dutos alimentarios. 

SI NON Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso) e táboa de 
observación. Non se puido avaliar, debido a 

inexistencia de clases presenciais. 

 CA4.3. Recoñece os factores de risco 

inherentes á actividade emprendedora 

relacionada coa elaboración de produ-

tos alimentarios. 

SI NON Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso). Non se 

puido avaliar, debido a inexistencia de clases 
presenciais. 

Na táboa anterior resáltase en cor azul os RA e CA, que inicialmente eran imprescindibles pero que non se puideron avaliar debido á pandemia 
COVID-19.  

Quero resaltar que, neste curso académico, quedarán pendentes de impartir 2 unidades didácticas completas. Aínda que parte dos contidos 
da UD04 “Manipulación de instalacións e servicios auxiliares” son comúns en tres módulos específicos da familia de industrias alimentarias. 
Concretamente, “Operacións auxiliares na Industria Alimentaria”; “Operacións auxiliares de almacenaxe” e “Limpeza e mantemento de 
instalacións e equipos”; polo que os Resultados de Aprendizaxe poderán ser avaliables noutros módulos da especialidade.  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

     Os mínimos exixibles para que o/a alumno/a acade a cualificación positiva neste módulo, son todos os definidos na programación inicial á excepción 

dos subliñados en cor azul na táboa anterior. Concretamente, os CA 2.1.3, CA 2.2.2, CA 2.3.2 (correspondentes á UD03), os CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, 

CA 3.4, CA 3.5 (correspondentes á UD04) e os CA 4.1, 4.2 e 4.3 da UD05. 

 

   Criterios de cualificación 

     A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10. Considerándose positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5.  

     Sendo os criterios de avaliación:  

- probas escritas (cuestionarios de resposta curta, longa e verdadeiro/falso, así como completar cadros ou oracións) e 

- táboas de observación (identificación de utensilios e equipos mediante imaxes e realización de elaboracións no seu fogar). 

     Todas as cuestións e actividades de reforzo e recuperación plantexadas serán moi similares ás levadas a cabo durante o curso, co fin de adaptar a 

avaliación e cualificación do alumnado sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso e permitir así a superación 

do módulo. 

      Ó tratarse de alumnado de FPB substituirase a proba telemática pola realización de cuestionarios e casos prácticos, que permitirán realizar unha 

avaliación obxectiva. 

      A realización das actividades propostas (en tempo e forma) poderán incrementar a nota final nun máximo de 2 PUNTOS. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Nº Unidade didáctica 

1 SEGURIDADE ALIMENTARIA. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA5. Adopta as normas de seguridade alimentaria nas operacións 
de preparación de materias primas e produtos auxiliares, recoñe-
cendo os factores de risco, así como as medidas e equipamentos 
para os previr. 

 CA5.1 - Caracterizáronse as normas básicas de hixiene alimentaria 

 CA5.1.1 - Caracterizáronse as normas básicas de hixiene alimentaria en 
xeral. 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 

  CA5.2 - Seleccionáronse as medidas de hixiene necesarias na 
recepción de materias primas 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 

  CA5.3 - Adoptáronse as medidas de hixiene estipuladas nas operacións 
de transporte, descanso e colocación das mercadorías. 

 CA5.3.1 - Adoptáronse as medidas de hixiene estipuladas nas 
operacións de transporte, descanso e colocación das mercadorías nas 
industrias alimentarias. 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 

  CA5.4 - Seleccionáronse as medidas de hixiene persoal no proceso de 
tratamento de materias primas e auxiliares. 

 CA5.4.1 - Seleccionáronse as medidas de hixiene persoal no proceso 
de tratamento de materias primas e auxiliares na industria alimentaria. 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 

  CA5.5 - Seguíronse os requisitos hixiénicos xerais das instalacións e 
dos equipamentos. 

 CA5.5.1 - Seguíronse os requisitos hixiénicos xerais das instalacións e 
dos equipamentos na industria alimentaria. 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 
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  CA5.6 - Realizouse a recollida e o control de residuos adoptando as 
medidas hixiénicas estipuladas. 

 CA5.6.1 - Realizouse a recollida e o control de residuos adoptando as 
medidas hixiénicas estipuladas na industria alimentaria. 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 

 

Nº Unidade didáctica 

2 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PRODUTOS. 

1ª 
aval

. 

2ª 
aval

. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 

 RA1. Elabora produtos alimentarios, aplicando técnicas 
sinxelas e utilizando as ferramentas de manipulación e os 
equipamentos correspondentes ao proceso. 

 CA1.1 - Interpretáronse a documentación e as instrucións de 
traballo  

 CA1.1.2 - Interpretáronse a documentación e as instrucións de 
traballo dun caso práctico. 

Probas Escritas (elaboración dun 
informe onde se describa o 

procedemento a seguir). 

 CA1.2 - Recoñecéronse as operacións de elaboración de 
produtos alimentarios que cumpra realizar. 

 CA1.2.2 - Recoñecéronse as operacións de elaboración de 
produtos alimentarios que cumpra realizar en un caso práctico 
en concreto. 

Probas Escritas (elaboración dun 
informe onde se recoñezan as 

operacións). 

 CA1.3 - Utilizáronse correctamente os utensilios, os 
equipamentos e os elementos auxiliares . 

 CA1.3.1 -  Utilizáronse correctamente os utensilios, os 
equipamentos e os elementos auxiliares no caso práctico 
proposto. 

Probas Escritas (elaboración dun 
informe onde se describan os 
utensilios e equipamentos a 

empregar). 

 CA1.4 - Engadíronse todos os ingredientes e as substancias que formen parte 
do produto elaborado  

 CA1.4.1 - Engadíronse todos os ingredientes e as substancias que formen 
parte do produto elaborado nos casos prácticos propostos.  

Probas Escritas (elaboración dun 
informe onde se describan os 

ingredientes e substancias a empregar). 
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Nº Unidade didáctica 

3 TRATAMENOS FINAIS DE CONSERVACIÓN E ACABAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARIOS. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

 RA2. Realiza operacións básicas de tratamentos finais 
de conservación e acabamento de produtos alimenta-
rios, utilizando técnicas segundo as instrucións recibi-
das. 

 CA2.1. Identificáronse os equipamentos e as instalacións 
que interveñen nos tratamentos finais de conservación e/ou 
acabamento de produtos alimentarios. 

 CA2.1.1 -  Identificáronse os equipamentos e as instalacións 
que interveñen nos tratamentos finais de conservación e/ou 
acabamento de produtos alimentarios, en xeral.  

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 

 CA2.2 - Cargáronse os equipamentos e as cámaras de 
tratamentos na forma e na contía establecidas para o proceso  

 CA2.2.1 - Cargáronse os equipamentos e as cámaras de 
tratamentos na forma e na contía establecidas para os procesos 
en xeral. 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 

 CA2.5 - Depositáronse os produtos tratados no lugar e da forma 
axeitados para o seu posterior traslado. 

Probas Escritas (cuestionarios de 
resposta longa, curta e 

verdadeiro/falso). 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

   Atendendo ó descrito nas Instrucións do 27 de abril de 2020, o alumnado de 1º curso de FPB que non supere unha ou varias avaliacións do módulo, 

co propósito de facilitar a superación do módulo, terá que realizar as cuestións e casos prácticos propostos polo docente; os cales permitirán unha 

avaliación obxectiva dos contidos a recuperar. 

   Ditas actividades consistirán en: 

- Cuestionarios de resposta curta, longa e verdadeiro/falso, así como completar cadros ou oracións. 

- Casos prácticos sobre elaboracións de produtos alimentarios basadas en técnicas vistas na primeira e segunda avaliación. Co obxectivo de 

repasar, reforzar e afianzar os coñecementos adquiridos durante o curso. 

    Todas as cuestións e actividades plantexadas serán moi similares ás levadas a cabo durante o curso, co fin de adaptar a avaliación e cualificación do 

alumnado sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso e permitir así a superación do módulo. 

    A realización das actividades propostas (en tempo e forma) poderán incrementar a nota final (sobre a inicial) nun máximo de 2 PUNTOS. 

    No caso en que o alumnado non realice as actividades propostas, ou realizándoas non alcance a puntuación mínima de 5; convocarase a unha 

proba telemática final onde se avaliarán os mínimos exixibles non alcanzados. Nesta proba telemática final deberá obter: 

- Unha puntuación mínima de 5, para o alumnado que non entregase as actividades propostas en tempo e forma. 

- Unha puntuación mínima de 4, para o alumnado que fixera as actividades propostas en tempo e forma pero que non alcanzase a puntuación 

mínima de 5 sumando a cualificación obtida durante o curso máis os 2 puntos (como máximo) da realización das actividades propostas. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

 

 

 


