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Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   



 

 

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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Obtención do aceite de oliva mediante separación centrífuga (Actividades 2 e 3) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Extrae o aceite de oliva tendo en conta as relacións 
entre as operacións e o produto que se obteña 

CA3.1 Identificáronse os métodos de extracción do aceite de 
oliva, e xustificáronse os seus fundamentos. 

CA3.1.1 Identificáronse os métodos de extracción do aceite de 
oliva 

CA3.1.4 Describíronse os fundamentos do método de extracción 
centrífuga de dúas fases do aceite de oliva virxe 

Si Si PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA3.6 Enumeráronse as anomalías máis frecuentes e as súas 
medidas correctoras. 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA3.9 Recoñeceuse a evolución histórica dos métodos e dos 
equipamentos de extracción de aceite de oliva. 

Non Sí TI: Táboa de indicadores 

para produtos 

 RA4 - Separa as impurezas sólidas e liquidas presentes no 
aceite de oliva, e recoñece os equipamentos e os seus 
parámetros de control. 

CA4.1 Identificáronse os métodos de limpeza e decantación dos 
aceites e xustifica o seu fundamento. 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA4.2 Recoñecéronse os equipamentos e as instalacións para a 
separación da humidade e das impurezas do aceite. 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA4.5 Identificáronse os parámetros de control e a súa influencia 
na calidade do aceite. 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA4.6 Realizáronse os controis básicos, e levouse a cabo o rexis-
tro e o arquivo da información obtida durante o proceso. 

CA4.6.1 Realizáronse os controis básicos do aceite de oliva 

CA4.6.2 Rexistráronse os resultados e información obtida dos 
controis do aceite de oliva 

Sí Non  

 CA4.8 Recoñeceuse a influencia da falta de hixiene na calidade 
do aceite de oliva. 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 



 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Tratamento dos subprodutos de lagar. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 - Trata os subprodutos de lagar e xustifica os 
procedementos aplicados. 

CA5.1 Identificáronse os tipos de subprodutos de lagar e a súa 
relación co sistema de extracción. 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA5.2. Recoñecéronse os tratamentos dos subprodutos para a 
súa reutilización e o seu aproveitamento. 

 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA5.3. Describiuse a metodoloxía para a extracción de aceite de 
bagazo. 

 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA5.4. Identificáronse os equipamentos e as instalacións, e esta-
bleceuse a secuencia das operacións para a extracción de aceite 
de bagazo. 

 

Non Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA5.5. Extraeuse o aceite de bagazo segundo os criterios esta-
blecidos. 

CA5.5.1 Describiuse o proceso de extracción do aceite de baga-
zo. 

 

Non Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA5.6. Realizáronse os controis básicos e aplicáronse as medi-
das correctoras ante desviacións. 

 

Non Non TI: Táboa de indicadores 

para produtos 

 CA5.7. Relacionouse o poder contaminante dos subprodutos co 
método de extracción do aceite de oliva. 

Sí Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 CA5.8. Xustificouse a posible aplicación das augas de vexetación 
como rega fertilizante. 

Non Sí TI: Táboa de indicadores 

para produtos 

 CA5.9. Valorouse o aforro enerxético que supón a utilización dos 
bagazos como 

biomasa. 

Non Sí TI: Táboa de indicadores 

para produtos 

 CA5.10. Aplicáronse as medidas específicas de hixiene e seguri-
dade na manipulación dos equipamentos. 

Non Sí PES: Proba escrita + 

modelo de solución 

 



 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible) 

Criterios ou subcriterios de avaliación Nivel de logro do mínimo esixible 

UD 1. Recepción da oliva no lagar 

     CA 1.1 Describíronse as operacións de recepción, limpeza e almacenaxe da oliva.  

          CA 1.1.1 Describíronse as operacións de recepción, limpeza e almacenaxe da oliva Describíronse as operacións de recepción, limpeza e almacenaxe da oliva 

          CA 1.1.2 Xustifícanse os criterios establecidos na recepción en función da calidade do aceite que se 
pretenda obter 

Xustifícanse os criterios establecidos na recepción en función da calidade do aceite que se 
pretenda obter 

     CA 1.2 Recoñecéronse os equipamentos de recepción, limpeza e almacenaxe da oliva. 
Recoñecéronse os equipamentos de recepción, limpeza e almacenaxe da oliva  máis em-
pregados 

     CA 1.7 Valoráronse a orde e a limpeza como elementos imprescindibles no proceso. Valorouse a influencia da limpeza na calidade do aceite a obter 

 UD 2. Obtención de aceite de oliva virxe mediante sistema tradicional de extracción por prensado en frío 

     CA 1.3 Manexáronse e reguláronse os equipamentos, e realizouse o mantemento de primeiro nivel.  

          CA 1.3.1 Manexouse a báscula para pesar a oliva na recepción Manexouse correctamente a báscula para pesar a oliva na recepción 

     CA 1.4 Efectuouse a selección, a clasificación, a limpeza, o lavado e a almacenaxe da oliva. 
Efectuouse a selección, a clasificación, a limpeza, e lavado da oliva obtendo un produto 
exento de produtos estraños e separando  oliva deteriorada ou moi pequena e verde 

     CA 1.5 Realizouse a toma de mostras e os controis básicos. Realizouse a toma de mostras e os controis básicos da materia prima. 

     CA 1.6 Cumpríronse os rexistros que aseguran a trazabilidade. 
Cumpríronse os rexistros de entrada, peso da aceituna e rexistros que aseguran a trazabili-
dade. 

     CA 1.8 Adoptáronse as medidas de seguridade e prevención de riscos laborais.  

          CA 1.8.1 Adoptáronse medidas de prevención de riscos laborais na manipulación manual de cargas, 
con respecto a hixiene postural e o uso de EPIs 

Adoptáronse medidas de prevención de riscos laborais na manipulación manual de cargas, 
con respecto a hixiene postural e o uso de EPIs 

     CA 2.1 Caracterizáronse as operacións de moedura e batedura. 
Describíronse as operacións de moedura e batedura no proceso de extracción  por presión 
en frío 

     CA 2.2 Identificáronse os equipamentos para o proceso de moedura e batedura da pasta, e comprobou-
se o seu funcionamento. 

 

          CA 2.2.1 Identificáronse os equipamentos para o proceso de moedura e batedura da pasta 
Identificáronse os equipamentos para o proceso de moedura e batedura da pasta 



 

 

          CA 2.2.2 Comprobouse o funcionamento dos equipamentos de moedura e batedura da pasta 
Comprobouse o funcionamento dos equipamentos de moedura e batedura da pasta 

     CA 2.3 Relacionouse o grao de moedura co estado de madureza da oliva. 
Seleccionouse o grao de moedura paria varios estados de madureza da oliva. 

     CA 2.5 Manexáronse e reguláronse os equipamentos e realizouse o mantemento de primeiro nivel  

          CA 2.5.1 Manexouse o muíño e a batidora Manexouse o muíño e a batidora 

     CA 2.6 Realizouse a moedura e bateuse sumando as materias auxiliares nas doses e no momento axeita-
dos. 

Realizouse a moedura e bateuse  seguindo o protocolo 

     CA 2.7 Describíronse os parámetros de control na preparación da pasta e a súa influencia na calidade do 
aceite. 

Identificáronse os parámetros de control na preparación da pasta e os seu valores óptimos 
para a obtención de aceite de boa calidade 

     CA 2.8 Realizáronse os controis básicos, interpretáronse os resultados e aplicáronse as medidas correc-
toras. 

 

          CA 2.8.1 Realizouse a medida e control de temperatura durante o batido Realizouse a medida e control de temperatura durante o batido 

     CA 2.9 Adoptáronse medidas de hixiene, seguridade e prevención de riscos laborais  

          CA 2.9.1 Empregáronse os EPI necesarios e a roupa de traballo e adoptáronse medidas de hixiene, de 
seguridade e prevencións de riscos laborais na preparación da pasta 

Empregáronse os EPI necesarios e a roupa de traballo e adoptáronse medidas de hixiene, 
de seguridade e prevencións de riscos laborais na preparación da pasta 

     CA 3.1 Identificáronse os métodos de extracción do aceite de oliva, e xustificáronse os seus fundamen-
tos. 

 

          CA 3.1.1 Identificáronse os métodos de extracción do aceite de oliva Identificáronse os métodos de extracción do aceite de oliva 

 CA 3.1.2 Describíronse os fundamentos do método de extracción por presión do aceite de oliva virxe 
Describíronse os fundamentos do método de extracción por presión do aceite de oliva 
virxe 

     CA 3.2 Manexáronse e reguláronse os equipamentos, e realizouse o mantemento de primeiro nivel.  

          CA 3.2.1 Realizouse a limpeza das capachetas e a prensa e manexouse e regulouse a presión da pren-
sa 

Realizouse a limpeza das capachetas e a prensa e manexouse e regulouse a presión da 
prensa 

     CA 3.3 Extraeuse o aceite de oliva virxe segundo os criterios establecidos.  

          CA 3.3.1 Extraeuse o aceite de oliva virxe mediante o sistema de prensado en frío Extraeuse o aceite de oliva virxe mediante o sistema de prensado en frío 

     CA 3.4 Tomáronse mostras dos subprodutos para comprobar o esgotamento de bagazos e augas de ve-
xetación. 

 

          CA 3.4.1 Comprobouse visualmente o esgotamento do bagazo da prensa. Comprobouse visualmente o esgotamento do bagazo da prensa. 



 

 

     CA 3.5 Realizáronse os controis básicos que aseguren a calidade. 
Realizáronse os controis básicos que aseguren a calidade tras a extracción do aceite 

     CA 3.6 Enumeráronse as anomalías máis frecuentes e as súas medidas correctoras. 
Enumeráronse a anomalías máis frecuentes no proceso de extracción  por presión en frío 

     CA 3.7 Adoptáronse medidas de hixiene, seguridade e prevención de riscos laborais.  

          CA 3.7.1 Empregáronse os EPI necesarios e a roupa de traballo e adoptáronse medidas de hixiene, 
seguridade e prevencións de riscos laborais na extracción do aceite 

Empregáronse os EPI necesarios e a roupa de traballo e adoptáronse medidas de hixiene, 
seguridade e prevencións de riscos laborais na extracción do aceite 

     CA 3.8 Comprobouse desde os paneis centrais o estado do proceso.  

          CA 3.8.1 Comprobouse no manómetro a presión da prensa e visualmente o estado do proceso 
Comprobouse no manómetro a presión da prensa e visualmente o estado do proceso 

     CA 4.1 Identificáronse os métodos de limpeza e decantación dos aceites, e xustifica o seu fundamento. 
Identifica os fundamentos e emprego da decantación dos aceites para a separación do 
alpechín 

     CA 4.2 Recoñecéronse os equipamentos e as instalacións para a separación da humidade e das impure-
zas do aceite. 

Recoñecéronse equipamentos para separación do alpechín por decantación 

     CA 4.3 Manexáronse e reguláronse os equipamentos, e realizouse o mantemento de primeiro nivel. 
Manexáronse e reguláronse os equipamentos, e realizouse o mantemento de primeiro 
nivel dos depósitos de decantación 

     CA 4.4 Realizáronse as operacións de decantación e/ou centrifugación de aceites.  

          CA 4.4.1 Realizouse a separación do aceite e o alpechín mediante decantación en depósitos de decan-
tación 

Realizouse a separación do aceite e o alpechín mediante decantación en depósitos de de-
cantación 

     CA 4.5 Identificáronse os parámetros de control e a súa influencia na calidade do aceite. 
Identificáronse os parámetros de control e a súa influencia na calidade do aceite. 

     CA 4.6 Realizáronse os controis básicos, e levouse a cabo o rexistro e o arquivo da información obtida 
durante o proceso. 

 

          CA 4.6.1 Realizáronse os controis básicos do aceite de oliva Realizáronse os controis básicos do aceite de oliva 

          CA 4.6.2 Rexistráronse os resultados e información obtida dos controis do aceite de oliva 
Rexistráronse os resultados e información obtida dos controis do aceite de oliva 

     CA 4.7 Recuperáronse as impurezas e xustificáronse os seus posibles aproveitamentos. 
Almacenáronse o oruxo e o alpechín e   xustificáronse os seus posibles aproveitamentos. 

     CA 4.8 Recoñeceuse a influencia da falta de hixiene na calidade do aceite de oliva. 
Relacionáronse parámetros de calidade o defectos do aceite coa falta de hixiene 

     CA 4.9 Adoptáronse medidas de hixiene, seguridade e prevención de riscos laborais. 
Adoptáronse medidas de hixiene, seguridade e prevención de riscos laborais durante a 
realización da decantación 



 

 

 UD 3. Obtención do aceite de oliva mediante separación centrífuga 

     CA 2.1 Caracterizáronse as operacións de moedura e batedura. 
Describíronse as operacións de moedura e batedura no proceso de extracción centrífuga 

     CA 2.2 Identificáronse os equipamentos para o proceso de moedura e batedura da pasta, e comprobou-
se o seu funcionamento. 

 

          CA 2.2.1 Identificáronse os equipamentos para o proceso de moedura e batedura da pasta 
Identificáronse os equipamentos para o proceso de moedura e batedura da pasta no pro-
ceso de extracción centrífuga 

     CA 2.4 Recoñecéronse os servizos e os materias auxiliares para a preparación da pasta. 
Recoñeceuse a necesidade de  empregar talco no batido de pastas difíciles 

     CA 2.7 Describíronse os parámetros de control na preparación da pasta e a súa influencia na calidade do 
aceite. 

Identificáronse os parámetros de control na preparación da pasta e os seu valores óptimos 
para a obtención de aceite de boa calidade 

     CA 3.1 Identificáronse os métodos de extracción do aceite de oliva, e xustificáronse os seus fundamen-
tos.  

          CA 3.1.1 Identificáronse os métodos de extracción do aceite de oliva Identificáronse os métodos de extracción do aceite de oliva 

          CA 3.1.3 Describíronse os fundamentos do método de extracción centrífuga de tres fases do aceite de 
oliva virxe 

Describíronse os fundamentos do método de extracción centrífuga de tres fases do aceite 
de oliva virxe 

          CA 3.1.4 Recoñecéronse os fundamentos do método de extracción centrífuga de dúas fases do aceite 
de oliva virxe 

Recoñecéronse os fundamentos do método de extracción centrífuga de dúas fases do acei-
te de oliva virxe 

     CA 3.6 Enumeráronse as anomalías máis frecuentes e as súas medidas correctoras. 
Enumeráronse a anomalías máis frecuentes no proceso de extracción centrífuga 

     CA 4.1 Identificáronse os métodos de limpeza e decantación dos aceites, e xustifica o seu fundamento. 
Identifica o fundamento da centrífuga vertical para a limpeza do aceite e identifica diferen-
tes tipos de filtración do aceite 

     CA 4.2 Recoñecéronse os equipamentos e as instalacións para a separación da humidade e das impure-
zas do aceite. 

Recoñecéronse centrifuga vertical e diferentes tipos de filtro para a separación da humida-
de e impurezas do aceite 

     CA 4.5 Identificáronse os parámetros de control e a súa influencia na calidade do aceite. 
Identificáronse os parámetros de control e a súa influencia na calidade do aceite. 

     CA 4.8 Recoñeceuse a influencia da falta de hixiene na calidade do aceite de oliva. 
Relacionáronse parámetros de calidade o defectos do aceite coa falta de hixiene 
 

 UD 4. Tratamento dos subprodutos de lagar. 

     CA 5.1 Identificáronse os tipos de subprodutos de lagar e a súa relación co sistema de extracción. 
Identificáronse os tipos de subprodutos de lagar e a súa relación co sistema de extracción. 

     CA 5.2 Recoñecéronse os tratamentos dos subprodutos para a súa reutilización e o seu aproveitamento. 
Recoñecéronse algúns dos tratamentos dos subprodutos para a súa reutilización e o seu 
aproveitamento. 



 

 

     CA 5.3 Describiuse a metodoloxía para a extracción de aceite de bagazo. 
Identificou o fundamento para a extracción de aceite de bagazo 

     CA 5.7 Relacionouse o poder contaminante dos subprodutos co método de extracción do aceite de oliva. 
Recoñece que o sistema de extracción centrífuga de dúas fases produce menor cantidade 
de vertidos que o de tres fases 

 

 

 

O procedemento para o cálculo da cualificación final terá en conta que a cualificación se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 

os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

O alumno/a acadará una avaliación positiva se ten aprobadas a 1ª e 2ª avaliación, e a nota final calcularase a partir das notas da primeira e se-

gunda avaliación, sumándolle como máximo 2 puntos relativos a avaliación das tarefas de avaliación realizadas no terceiro trimestre,  tendo en con-

ta os pesos relativos de cada criterio de avaliación.  

O instrumento de avaliación PES: Proba escrita + modelo de solución para avaliar os CA relacionados cos contidos impartidos despois da declara-

ción do estado de alarma aplicarase sobre cuestionarios de cuestións  curtas,  cuestións tipo test ou exercicios de cálculo realizados de forma onli-

ne. 

O instrumento de avaliación Táboa de indicadores para produtos aplicarase sobre os traballos de documentación sobe a Evolución histórica dos 

métodos e dos equipamentos de extracción de aceite de oliva  e sobre o Aproveitamento dos subprodutos da elaboración de aceites de oliva. 

Coas modificacións introducidas na programación relativas ós instrumentos de avaliación e ós mínimos esixibles, os pesos dos diferentes proce-

dementos e instrumentos de avaliación das diferentes unidades e o procedemento de cálculo da nota final, sería o seguinte: 

 

 



 

 

    

10 puntos= 100% da puntuación 
de tarefas de avaliación presen-

cial previas á declaración do 
estado de alarma 

2 puntos = 100 % 
da puntuación de 
tarefas de avalia-
ción online poste-

riores á declaración 
do estado de alar-

ma   

Procedementos e instrumentos de avaliación 

UD1 UD2 UD3 presencial UD3 online UD4 Total 

27% 51% 22% 39% 61%   

Proba de coñecementos 
Proba escrita + modelo 
de solución 80% 40% 80% 90% 80% 

Suma da nota media ponderada das tarefas de     
avaliación previas á declaración do estado de alarma 
máis a nota media ponderada das tarefas de         
avaliación online posteriores á declaración do estado 
de alarma (que será como máximo de 2 puntos), ata 
unha puntuación máxima de 10 puntos. 

Proba de produción 
Táboa de indicadores 
para produtos 20% 35% 20% 10% 20% 

Proba de desempeño 
Táboa de indicadores de 
observación 0% 25% 0% 0% 0% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

     

     

     

     

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

 

Non existen alumnos que non acadaran os mínimos na 1ª e 2ª avaliación, polo que este apartado da programación non resulta modificado. 

 

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

 

Non existen alumnos que non acadaran os mínimos na 1ª e 2ª avaliación, polo que este apartado da programación non resulta modificado. 

 

 



 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

O profesor aplicará aos/as alumnos/as, cando se detecten a súa necesidade, as seguintes medidas de reforzo: 

1- Explicación dos contidos e aclaración de dúbidas, mediante clases online que se realizarán por videoconferencia, na plataforma Webex, ou, se 

é preciso, chamada telefónica. 

2- Explicación dos exercicios de cálculo e aclaración de dúbidas, mediante clases online que se realizarán por videoconferencia, na plataforma 

Webex, ou, se é preciso, chamada telefónica. 

3- Proposta de actividades, exercicios, cuestións ou problemas de reforzo seguindo unha orde crecente de dificultade, que terán como finalidade 

de reforzar o aprendizaxe e autonomía do alumnado. 

4.- Facilitar ao/á alumno/a que o precise material complementario de reforzo (exercicios resoltos, así como páxinas web con animacións, vídeos, 

infografías etc. que contribúan a aclarar ós conceptos nos que presenta dificultades ou a afianzar os xa adquiridos). 

 

 


