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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

As actividades profesionais realacionadas con este módulo formativo contisten na elaboración de destilados, mostos, vinagres, licores, e viños

aromatizados e espirituosos. Este módulo profesional contén formación asociada nomeadamente ás funcións de planificación e programación, e de

elaboración e transformación, pero tamén ten formación asociada,de xeito transversal, ás funcións de seguridade alimentaria, prevención e

seguridade laboral, e mantemento de equipamentos e instalacións no sector vitivinícola.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo profesional han versar sobre:

¿ Coñecemento dos procedementos de elaboración de mostos, destilados, vinagres e outros produtos derivados da uva e o viño.

¿ Identificación dos requisitos e as operacións de limpeza, preparación e mantemento dos equipamentos de destilaría e licoraría.

¿ Realización no taller-adega das operacións de destilación e elaboración de licores e viños aromatizados.

¿ Realización dos controis da materia prima, do proceso e do produto terminado.

¿ Manexo da información asociada ao proceso: instrucións, controis e informes.

¿ Adopción das medidas de seguridade necesarias no manexo dos equipamentos, as instalacións e os produtos.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Técnicas de aproveitamento dos subprodutos vitivinícolas Valorización de
subprodutos vinícolas

12 12

2 Equipamentos de destilación. Técnica e control da destilaciónProcesos de
destilación

25 24

3 Técnica e control da fermentación acética. Procesos de obtención de vinagres.Elaboración de
vinagre

24 23

4 Procedementos de obtención de bebidas espirituosas.Elaboración de
bebidas espirituosas

20 19

5 Procesos de elaboración de augardentes, licores, viños bebidas. aromatizados e aperitivos.Elaboración de viños
aromatizados,
aperitivos, licores e
augardentes

23 22
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1  Valorización de subprodutos vinícolas 12

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora os subprodutos vinícolas, e xustifica a súa repercusión económica e ambiental. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os subprodutos da destilación.

CA1.2 Caracterizouse o proceso de obtención de tartrato de calcio.

CA1.3 Describiuse o procedemento da compostaxe para a obtención de fertilizante a partir do bagazo.

CA1.4 Recoñeceuse o proceso de extracción da materia colorante (enocianina) do bagazo.

CA1.5 Identificouse a extracción do aceite das pebidas de uva.

CA1.6 Recoñeceuse o proceso de aproveitamento do bagazo para a alimentación animal.

CA1.7 Valorouse o aforro enerxético que supón o uso do bagazo como biomasa.

CA1.8 Identificouse a obtención de extractos tánicos da pebida e das pelas de uva.

CA1.9 Valorouse a obtención de bioetanol a partir de subprodutos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aproveitamento de cangallos.

 Aproveitamento do bagazo.

 Aproveitamento das pebidas.

 Aplicacións na industria.

 Importancia económica dentro do sector vitivinícola. Xestión axeitada dos residuos e dos vertidos xerados.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Procesos de destilación 25

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Controla os procesos de destilación vínica e identifica a composición química dos destilados. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse e interpretouse a normativa que define a composición dos produtos e o uso das materias primas e auxiliares.

CA2.2 Caracterizáronse os tipos de materias primas e auxiliares, e os produtos en curso ou terminados.

CA2.3 Describíronse os principios da destilación.

CA2.4 Distinguiuse entre destilación continua e descontinua.

CA2.5 Diferenciáronse tipos de destilados.

CA2.6 Caracterizouse a evolución e a transformación que se pode producir nos produtos destilados durante a súa almacenaxe ou o seu avellentamento.

CA2.7 Describiuse o proceso de rectificación.

CA2.8 Obtivéronse destilados a partir de viños e augardentes.

CA2.9 Describiuse a evolución histórica dos destilados.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación e caracterización das materias primas e auxiliares.

 0Composición química dos destilados.

  Destilación de augardentes.

  Destilación de viños.

 Normativa.

 Destilación: leis da destilación

 Equipamentos de destilación: composición, funcionamento e regulación.

 Materias primas: preparación.

 Destilación descontinua.

 Destilación continua.

 Rectificación.
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Contidos

 Tipos de destilados.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elaboración de vinagre 24

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Conduce os procesos de elaboración de vinagres e recoñece os fundamentos da fermentación acética. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Describiuse a composición do vinagre e as súas aplicacións.

CA3.2 Identificáronse os parámetros de control da fermentación acética.

CA3.3 Recoñecéronse as condicións óptimas para o desenvolvemento das bacterias acéticas.

CA3.4 Identificáronse os métodos de obtención de vinagre (Orleáns, luxemburgués, Frings, Módena, etc.).

CA3.5 Describíronse as principais alteracións do vinagre.

CA3.6 Obtívose vinagre a partir de diversos substratos.

CA3.7 Describiuse a transformación de alcohol etílico en ácido acético.

CA3.8 Recoñeceuse o valor da maduración na obtención do vinagre.

CA3.9 Identificáronse as maceracións para efectuar nos vinagres.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normativa.

 Fermentación acética.

 Sistemas de produción.

 Controis e condicións óptimas para favorecer a fermentación acética.

 Características dos tipos de vinagre. Prácticas e tratamentos permitidos. Operacións de acabamento.

 Vinagres con maceración: obxectivos e procedemento.

 Composición química do vinagre: determinacións analíticas.

 Alteracións do vinagre.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Elaboración de bebidas espirituosas 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla a obtención de bebidas espirituosas, tendo en conta a relación entre as materias primas e as características do produto final. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñecéronse as principais bebidas espirituosas e os procesos da súa obtención.

CA4.2 Caracterizáronse os tipos de augas que se empregan na elaboración de bebidas espirituosas.

CA4.3 Valorouse a influencia do avellentamento nas características finais das bebidas espirituosas.

CA4.4 Estableceuse a secuencia das fases de obtención de bebidas espirituosas, fermentación, destilación, avellentamento e mestura.

CA4.5 Interpretouse a normativa asociada ás bebidas espirituosas.

CA4.6 Valorouse o alcohol etílico como axente conservante.

CA4.7 Recoñeceuse a etiquetaxe das bebidas espirituosas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Denominacións xeográficas e específicas de bebidas espirituosas.

 Normativa.

 Materias primas.

 Elaboracións.

 Avellentamento.

 Augardentes de viño.

 Augardentes de bagazo de uva.

 Licores e augardentes galegos: descrición e procesos
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Elaboración de viños aromatizados, aperitivos, licores e augardentes 23

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Controla a elaboración de viños aromatizados, aperitivos, licores, augardentes e outros, e describe os seus fundamentos tecnolóxicos. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Caracterizáronse os procesos de elaboración de viños aromatizados e aperitivos.

CA5.2 Recoñecéronse os procesos de elaboración de licores e augardentes.

CA5.3 Recoñecéronse os produtos destilados galegos e os procesos da súa elaboración.

CA5.4 Identificáronse os defectos, as alteracións e as súas medidas correctivas.

CA5.5 Identificáronse os residuos e os vertidos obtidos, e estableceuse o seu destino e os tratamentos para empregar.

CA5.6 Reguláronse e/ou programáronse os equipamentos de elaboración en función dos requisitos do proceso.

CA5.7 Describíronse os riscos asociados ás industrias de destilación e as derivadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Especies vexetais utilizadas na elaboración de viños aromatizados e aperitivos.

 Xeitos e técnicas de elaboración de viños aromatizados e aperitivos: maceración e adición de extractos. Prácticas permitidas.

 Materias primas en licores e augardentes.

 Métodos de preparación de licores e augardentes. Obtención de licores sen alcohol.

 Equipamentos e útiles na elaboración de licores e augardentes.

 Operacións de acabamento.

 Uso eficiente dos recursos enerxéticos: lexislación.
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Os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva consistirán en:

- Coñecer as principais aplicacións dos subproductos do sector vitivinícola.

- Coñecer a forma de preparación e conservación da materia prima para efectuar a destilación e as súas alteracións e medidas para evitalas.

- Coñecer os obxetivos da destilación, os tipos e equipos de destilación.

- Coñecer a evolución dos compostos do destilado durante a destilación.

- Coñecer a composición química dos destilados.

- Coñecer os procesos de avellentamento e estabilización de destilados.

- Coñecer as fases, condicións e controis no proceso de elaboración de bebidas espirituosas a partir de destilados, licores, cremas, etc..

- Coñecer as fases, condicións e controis no proceso de elaboración de aperitivos a partir de viños.

- Coñecer as fases, condicións e controis no proceso de elaboración de vinagres.

- Coñecer o proceso de destilación e o mantemento dos equipos de destilaciónas

- Coñecer os procesos de dilución de destilados para a elaboración de bebidas espirituosas.

- Recoñecer os principais defectos nos destilados e medidas correctoras.

- Coñecer o proceso de elaboración de bebidas espirituosas a partir de destilados, licores, cremas, etc..

- Coñecer o proceso de elaboración de aperitivos a partir de viños.

- Coñecer o proceso de elaboración do vinagre e analíticas básicas.

- Manexar a normativa que afecta ás bebidas espirituosas.

- Realizar a destilación de oruxo e viño en alambique e alquitara

- Realizar a dilución, acondicionamento e envasado de augardentes.

- Elaborar vinagre.

- Elaborar licores e augardentes.

- Elaborar vermú.

Criterios de cualificación:

A cualificación do módulo será numérica, entre un e dez sen decimais. Consideráranse positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco.

 PROBA TEÓRICA: 70%. Para unha avaliación positiva será precios un mínimo de 5 nesta parte, tendo en conta que a nota calcularase facendo a

media ponderada de cada unha das unidades didácticas avaliadas.

PROBA PRÁCTICA: 30%. Será necesario tamén obter un 5 sobre 10 nesta parte

A calificación será o resultado dos criterios expostos anteriormente.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Tal e como establece a normativa vixente para o alumnado que non supere o módulo, o equipo docente realizará un Informe de Avaliación

individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación.

O alumnado que teña que realizar a recuperación dun módulo deberá realizar as actividades de recuperación propostas polo profesor que imparte

o módulo. As actividade de recuperación propostas poderán ser realizables de forma autónoma polo alumnado. Os alumnos/as terán un

seguemento continuado das actividades de recuperación por parte do profesor do módulo, que realizará a aclaración de dúbidas, orientación nos

traballos propostos, etc., estando tendo a disposición do alumno nos días, hora e lugar establecidos polo profesor e o centro educativo.

Ademáis o alumno deberá realizar un exame que poderá constar dunha parte teórica e práctica.

Os alumnos deberán acadar unha calificación mínima dun 5 tanto na proba teórica como na práctica, ademáis de entregar as actividades de

recuperación propostas para obter unha calificación positiva.

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

Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun

determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o

profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co

establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

Cando o número de faltas de asistencia inxustificada alcancen o 10% comunicarase ó alumno a perda do dereito á avaliación continua.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación

final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na dita proba

consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente.

O alumnado qeu perdera o dereito á avaliación continua no módulo non terá dereito a realizar as correspondentes actividades de recuperación e

non terá acceso ó módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

A proba final extraordinaria de avaliación realizarase no mes de xuño e as datas establecidas exporanse para coñecemento do alumnado.

A proba final extraordinaria terá os mesmos criterios de avaliación que os empregados durante o curso.

Na proba final extraordinaria o alumno deberá demostrar que acadou os mínimos establecidos para obter unha avaliación positiva.

A proba final extraordinaria consistirá nunha proba con dúas partes:

- Unha proba teórica con preguntas sobre os contidos, que poderán ser de desenrolo dos contidos, ou preguntas tipo test.

- Unha proba práctica que consitirá na resolución de exercicios de cálculo relacionados cos contidos, realización de prácticas de elaboración ou

laboratorio e/ou resolución de casos prácticos

A calificación mínima para obter unha avaliación positiva deberá ser como mínimo dun 5 sobre 10 tanto na proba teórica como na proba práctica.

A proba teórica terá carácter eliminatorio,de forma que si non se supera dita proba non se poderá realizar a proba práctica.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

- Procedemento sobre o seguimento da programación:

Realizarase o seguimento da programación do módulo, con indicación do grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de

desviacións, cunha xustificación razoada, cunha frecuencia mínima mensual.

O rexistro do seguemento da programación realizarase na aplicación informática XADE ó finalizar cada unidade didáctica e como mínimo unha vez

ó mes.

Ademáis, a programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias.

- Avaliación da propia práctica docente:

Realizarase unha avaliación da propia práctica docente mediante a reflexión sobre a práctica docente e a metodoloxía empregada en función dos

resultados acadados, ademáis realizaranse entrevistas orais periódicas ó alumnado sobre a súa satisfacción coa práctica docente e realizarase

unha enquisa ó alumnado a final de curso.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial a principio de curso, realizando un cuestionario ós alumnos para coñecer os seus coñecementos previos

relacionados co módulo.

Realizaranse tamén o inicio de cada unidade didáctica cuestións orais que farán relación ós conceptos previos relacionados coa unidade.

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

Estableceranse medidas de reforzo para aqueles alumnos que non acaden os mínimos nunha avaliación ou para aqueles que por observación se

prevea que non van a acadar os obxectivos globais.

As medidas de reforzo estableceranse a partir do momento en que se detecte a súa necesidade.

As medidas de reforzo consistirán na proposta ó alumnado de actividades de reforzo tales traballos específicos adaptados ás circunstancias que

concorran no alumno e/ou exercicios máis sinxelos que lle permitan unha mellor comprensión, pero que lle permitan acadar os mínimos, darlle a

oportunidade da realización de actividades extra para compensar as carencias que son detectadas. Ademáis o docente aclarará as dúbidas do

alumnado ou repetirá as explicacións se se detecta a súa necesidade.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores realizarase do seguinte xeito:

Educación ambiental: coidado do medio ambiente optimizando recursos e realizando a recollida selectiva e o reciclaxe de materiais.

Educación para a igualdade entre os sexos: fomentando a igualdade entre sexos.

Educacion para a paz e a tolerancia: inculcando no alumno o respecto polas persoas do entorno inmediato e polas diferentes culturas.

Educación para a saúde e do consumidor: desenrolar nos alumnos unha actitude crítica e sentido crítico que debe estar presente para evitar caer

nun consumo de alcóhol excesivo e inxustificado, e así mesmo inculcando a observancia de medidas de seguridade e hixiene na elaboración de

productos alimentarios.

Educación para a cidadania: intentarase inculcar ó alumno un respecto polas normas, o coidado  do material, polos compañeiros, polo profesor.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias consistirán en:

- Xornada sobre a normativa de elaboración e cata de augardentes e licores, realizada polo Consello Regulador de Augardentes e Licores

Tradicionais de Galicia.

- Catas de bebidas espirituosas impartidas por profesionais do sector.
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As actividades extraescolares consistirán en:

- Visitas a destilerías e industrias de elaboración de licores, augardentes e outras bebidas espirituosas.

- Visitas a industrias de elaboración de vinagres.
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