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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

(MP0085_12) RA1 - Interpreta a normativa vitivinícola e analiza a súa repercusión na protección do consumidor e do sector produtor.

(MP0085_22) RA1 - Supervisa a aplicación de boas prácticas hixiénicas e de manipulación dos alimentos, e valora a súa repercusión na calidade
hixiénico-sanitaria dos produtos.

(MP0085_22) RA2 - Xestiona os sistemas de autocontrol baseados no APPCC e de control da trazabilidade, e xustifica os principios asociados a eles.

(MP0085_22) RA3 - Aplica estándares voluntarios de xestión da seguridade alimentaria, como BRC, IFS ou UNE-EN ISO 22000:2005, etc., e recoñece as
súas vantaxes.
(MP0085_12) RA3 - Determina as características mínimas necesarias para a produción ecolóxica de uva, así como a súa viabilidade en distintas zonas de
produción de Galicia, e asegúrase da súa compatibilidade coa lexislación específica.
(MP0085_12) RA4 - Organiza os labores culturais de mantemento das plantas e do solo, e determina o estado de madureza e o momento de colleita,
empregando técnicas e produtos autorizados na produción ecolóxica.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0085_22) CA1.1 Recoñecéronse os requisitos legais e hixiénico-sanitarios que deben cumprir as persoas, os equipamentos, os útiles e as instalacións
do sector vitivinícola e puxéronse en practica no traballo diario.

(MP0085_12) CA1.1 Identificouse a normativa comunitaria, estatal e autonómica tanto en produción tradicional como en produción ecolóxica, así como a
súa importancia e a obrigatoriedade de cumprimento en función do seu rango xerárquico.

(MP0085_12) CA1.2 Recoñecéronse os principios básicos da Organización Mundial do Comercio e as disposicións especiais sobre indicacións xeográficas
sinaladas no acordo sobre os ADPIC.

(MP0085_22) CA1.2 Avaliáronse as consecuencias que teñen os hábitos e as prácticas inadecuadas durante a produción no sector vitivinícola para a
inocuidade do produto e a seguridade das persoas consumidoras, e puxéronse en practica boas practicas na adega.

(MP0085_22) CA1.3 Enumeráronse as principais intoxicacións alimentarias do sector vitivinícola e identificáronse os axentes causantes, a súa orixe e a
súa toxicidade.

(MP0085_12) CA1.3 Valoráronse os obxectivos xerais que persegue a Unión Europea para equilibrar e flexibilizar o mercado vitivinícola, así como as
accións que os desenvolven.

(MP0085_12) CA1.4 Analizáronse as medidas de control do potencial de produción vinícola establecidas pola OCM e a súa influencia no sector.

(MP0085_22) CA1.4 Describíronse os procedementos de limpeza e desinfección que requiren os equipamentos, os útiles e as instalacións vitivinícolas, e
leváronse a cabo no traballo diario na adega e no viñedo.

(MP0085_22) CA1.5 Clasificáronse os métodos de conservación e a súa repercusión sobre a seguridade do produto final.

(MP0085_12) CA1.5 Identificouse e aplicouse a normativa en materia de plantación do viñedo, e as accións que abrangue a súa reestruturación e a súa
reconversión.

(MP0085_22) CA1.6 Valorouse a importancia da formación do persoal manipulador de alimentos na súa seguridade.

(MP0085_12) CA1.6 Detalláronse os mecanismos de mercado autorizados nos países comunitarios e a súa proxección no sector.

(MP0085_12) CA1.7 Identificáronse as prácticas e os tratamentos recollidos no Código Enolóxico Internacional e as directrices do regulamento técnico-
sanitario.

(MP0085_12) CA1.8 Valorouse a necesidade de normalización e control dos viños de calidade producidos nunha rexión determinada (VCPRD) por medio
dos consellos reguladores.

(MP0085_12) CA1.9 Recoñeceuse a normativa relativa á etiquetaxe dos produtos vitivinícolas (mostos, viños de mesa, viños de mesa con indicación
xeográfica VCPRD, viños de licor; viños de agulla, viños gasificados e viños espumosos), e a súa adecuación aos principais países

(MP0085_22) CA2.1 Recoñeceuse a necesidade e a transcendencia para a seguridade alimentaria do sistema de autocontrol APPCC.

(MP0085_12) CA3.1 Identificáronse os requisitos que deben cumprir os cultivos ao abeiro da denominación específica de agricultura ecolóxica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0085_22) CA3.1 Describíronse as diferenzas entre o esixido pola lexislación sobre hixiene e seguridade alimentaria, e o requirido por outras normas
voluntarias sobre xestión da seguridade alimentaria.

(MP0085_12) CA3.2 Fixéronse os correspondentes estudos de viabilidade técnica de cara a establecer unha plantación de viñedo, aplicando os principios
da agricultura ecolóxica e o seu grao de cumprimento da lexislación.

(MP0085_22) CA3.2 Identificáronse outros estándares voluntarios sobre xestión da seguridade alimentaria (BRC, IFS ou UNE-EN ISO 22000:2005, etc.).

(MP0085_12) CA3.3 Determináronse as características de idoneidade segundo a caracterización vitícola do medio, tendo en conta a tipoloxía dos solos
galegos e a climatoloxía de cada zona vitícola, na procura da súa adaptación aos requisitos legais de produción ecolóxica.

(MP0085_22) CA3.3 Describíronse os aspectos principais da norma de orixe inglesa BRC.

(MP0085_22) CA3.4 Describíronse os aspectos principais da norma de orixe franco-alemá IFS.

(MP0085_22) CA3.5 Describíronse os aspectos principais da norma internacional UNE-EN ISO 22000:2005.

(MP0085_12) CA3.5 Elaborouse a documentación necesaria para o rexistro da explotación nos organismos correspondentes baixo a especificación de
produción ecolóxica .

(MP0085_22) CA3.6 Valoráronse as diferenzas entre as devanditas normas, e describíronse as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

(MP0085_22) CA3.8 Describíronse as principais non-conformidades relacionadas coa seguridade alimentaria e as súas accións correctivas.

(MP0085_12) CA4.1 Analizáronse os labores permitidos para potenciar a fertilidade natural dos solos, coas restricións que supón a aplicación dos
requisitos legais específicos da produción ecolóxica

(MP0085_12) CA4.2 Elixíronse as técnicas de mantemento do solo máis compatibles coa produción ecolóxica (labra mecánica, cuberta vexetal, etc.).

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

(MP0085_22) RA2 - Xestiona os sistemas de autocontrol baseados no APPCC e de control da trazabilidade, e xustifica os principios asociados a eles.

(MP0085_12) RA2 - Xestiona a documentación específica do sector en relación co seu obrigado cumprimento.

(MP0085_22) RA3 - Aplica estándares voluntarios de xestión da seguridade alimentaria, como BRC, IFS ou UNE-EN ISO 22000:2005, etc., e recoñece as
súas vantaxes.
(MP0085_12) RA3 - Determina as características mínimas necesarias para a produción ecolóxica de uva, así como a súa viabilidade en distintas zonas de
produción de Galicia, e asegúrase da súa compatibilidade coa lexislación específica.
(MP0085_12) RA4 - Organiza os labores culturais de mantemento das plantas e do solo, e determina o estado de madureza e o momento de colleita,
empregando técnicas e produtos autorizados na produción ecolóxica.
(MP0085_12) RA5 - Elabora a documentación e os rexistros necesarios para demostrar o cumprimento da normativa reguladora de produción ecolóxica de
uva e a obtención do selo acreditativo.

(MP0085_12) RA6 - Identifica outros sistemas de produción afíns á produción ecolóxica con espazo propio no mercado dos viños.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0085_12) CA2.1 Formalizáronse os libros-rexistro de graneis, embotellamento e tratamentos esixidos polos organismos de agricultura das
comunidades autónomas.

(MP0085_22) CA2.2 Describíronse os principios do sistema de análise de perigos e puntos de control críticos (APPCC).

(MP0085_12) CA2.2 Formalizáronse os libros de rexistro de produción ecolóxica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0085_12) CA2.3 Interpretáronse os formularios da declaración de colleita entregada na adega.

(MP0085_22) CA2.3 Elaboráronse os diagramas de fluxo dos produtos vitivinícolas para cada etapa do proceso produtivo durante o seu transcurso.

(MP0085_12) CA2.4 Analizáronse e formalizáronse os modelos oficiais da declaración de existencias e da declaración de elaboración de cada tipo de viño
da adega, en función das entradas e as saídas rexistradas.

(MP0085_22) CA2.4 Identificáronse e valoráronse os perigos físicos, químicos e biolóxicos asociados á produción en cada etapa do proceso.

(MP0085_22) CA2.5 Identificáronse os puntos de control crítico (PCC) do proceso, tanto en viña como en adega.

(MP0085_12) CA2.5 Valorouse a obrigatoriedade de que todo produto vitivinícola que expida ou reciba a adega vaia co seu correspondente documento de
acompañamento de transporte.

(MP0085_12) CA2.6 Formalizouse o modelo oficial de declaración trimestral de alcohol.

(MP0085_22) CA2.6 Xustificáronse os límites críticos establecidos para os PCC, segundo a lexislación.

(MP0085_12) CA2.7 Recoñecéronse e formalizáronse os documentos de exportación, segundo as esixencias do país de destino.

(MP0085_22) CA2.7 Definíronse os parámetros asociados ao control dos PCC en cada etapa do proceso produtivo.

(MP0085_12) CA2.8 Analizáronse as declaracións de arranque e plantación de viñedo, así como as seguintes solicitudes: arranque diferido, concesión de
dereitos de plantación, transferencia de dereitos, axudas comunitarias, reestruturación e reconversión do viñedo, destilaci

(MP0085_22) CA2.8 Describiuse a información que debe recoller o documento APPCC e os seus rexistros asociados, e formalizáronse os devanditos
rexistros en cada etapa do proceso produtivo

(MP0085_12) CA2.9 Formalizouse toda a documentación descrita, ao tempo que se realizaban as fases do proceso de vinificación e viñedo.

(MP0085_22) CA2.9 Valorouse a importancia da trazabilidade con respecto á seguridade alimentaria e realizouse un plan de trazabilidade dos produto
elaborados.

(MP0085_22) CA2.10 Describíronse os documentos e os rexistros necesarios para identificar a orixe, as etapas clave do proceso e o destino do produto, e
formalizáronse ao longo do proceso.

(MP0085_12) CA3.4 Realizouse un estudo edafolóxico do solo e analizouse o seu potencial produtivo, tendo en conta os requisitos que impón a agricultura
ecolóxica.

(MP0085_22) CA3.7 Identificáronse as fases para a obtención dos certificados destas normas.

(MP0085_12) CA4.3 Estableceuse un programa de mantemento e corrección da fertilidade, facendo un estudo pormenorizado dos adobos autorizados na
produción ecolóxica.

(MP0085_12) CA4.4 Fíxose un seguimento obxectivo do cultivo de cara a facer o menor número de intervencións sobre el (operacións en verde, etc).

(MP0085_12) CA4.5 Revisáronse as actualizacións anuais sobre produtos autorizados para a prevención de pragas e enfermidades da viña, e
determinouse o número, o momento e o tipo de produtos, ante a necesidade de tratamentos fitosanitarios.

(MP0085_12) CA4.6 Identificáronse os efectos da fauna auxiliar (fauna útil) como método de loita biolóxica contra pragas e enfermidades.

(MP0085_12) CA5.1 Elaborouse e presentouse a documentación requirida polo organismo de control de agricultura ecolóxica (CRAE) empregando os
patróns establecidos.

(MP0085_12) CA5.2 Formalizáronse os rexistros das operacións e dos produtos empregados no proceso produtivo, con datas, doses e condicións de
aplicación.

(MP0085_12) CA6.1 Describíronse os fundamentos teóricos e prácticos da produción de uva baseados na agricultura biodinámica.

(MP0085_12) CA6.2 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes deste enfoque na produción vitícola, así como a súa viabilidade en cada zona de
produción.

(MP0085_12) CA6.3 Avaliouse a posible diferenza na calidade final dos viños obtidos a partir de uvas producidas en viticultura biodinámica, así como as
súas posibilidades de comercialización.
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MÍNIMOS ESIXIBLES

Todolos contidos que seguen serán considerados mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva:

Interpretación da normativa vitivinícola.

*Medidas relacionadas co sector vitivinícola. Organización común do mercado vitivinícola (OCM) e regulamentos europeos de aplicación.

*Agrupacións de produtores e organizacións sectoriais.

*Designación, denominación, presentación e protección de produtos vínicos.

*Lexislación europea referida a viños de calidade producidos en rexións determinadas (VCPRD). Lexislación española.

*Normativa de aplicación e desenvolvemento da OCM vitivinícola.

Xestión da documentación de adega.

*Libros-rexistro de adega.

*Declaracións de colleita, elaboración e existencias. Declaración de alcohol.

*Documentos de acompañamento de transporte de produtos vitivinícolas.

Caracterización da produción de uva en agricultura ecolóxica.

*Normativa reguladora da produción ecolóxica de produtos alimenticios de orixe vexetal e produtos elaborados a partir deles.

*Marco competencial a nivel comunitario, estatal e autonómico.

*Edafoloxía dos solos vitícolas e a súa adaptación á produción ecolóxica.

*Fertilización en agricultura ecolóxica. Técnicas de compostaxe.

*Control do proceso produtivo e organismos encargados do control.

*Planificación da plantación e/ou adaptación dunha plantación existente.

*Parámetros do deseño da plantación en produción ecolóxica.

*Mantemento da fertilidade e da actividade biolóxica do solo.

*Plantación: maquinaria.

Organización dos labores culturais.

*Técnicas de mantemento do solo en agricultura ecolóxica.

*Tipos e xestión das cobertoiras vexetais.

*Fertilización orgánica: doses, momentos e xeito de aplicación.

*Pragas e doenzas: prevención, técnicas e produtos autorizados para as combater.

*Fauna útil, e técnicas indirectas e auxiliares que favorecen o cultivo.

Documentación, rexistro e normativa reguladora da produción ecolóxica de uva.

*Normativa reguladora da produción ecolóxica de uva.

*Documentación requirida polos organismos de control de agricultura ecolóxica

*Rexistro das operacións e dos produtos.

Outros sistemas de produción.

*Agricultura biodinámica: principios.

*Aplicación da agricultura biodinámica á viticultura.

*Comercialización de viños ecolóxicos e biodinámicos

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Supervisión das boas prácticas hixiénicas e de manipulación dos alimentos.

*Recoñecemento da lexislación asociada á seguranza alimentaria.

*Valoración dos perigos sanitarios asociados aos hábitos incorrectos e ás malas prácticas de elaboración do viño e derivados.

*Descrición das principais intoxicacións asociadas a eses malos hábitos e ás prácticas de elaboración inadecuadas.

*Descrición dos procesos e os produtos de limpeza. Clasificación dos métodos de conservación dos alimentos.

Xestión dos sistemas de autocontrol (APPCC) e de rastrexabilidade.

*Identificación da lexislación que establece como obrigatorios o sistema de autocontrol APPCC e a rastrexabilidade.

*Descrición dos sete principios do sistema de autocontrol APPCC.

*Interpretación dos diagramas de fluxo do sector vitivinícola.

*Identificación e valoración dos perigos físicos, químicos e biolóxicos asociados á elaboración do viño e os seus derivados.

*Relación entre a rastrexabilidade e a seguranza alimentaria.

Aplicación doutros estándares de xestión de seguranza alimentaria.

*Diferenciación entre a lexislación sobre seguranza alimentaria e as normas voluntarias para a xestión da seguranza alimentaria.

*Descrición da norma internacional UNE-EN ISO22000:2005.

Os contidos mínimos esixibles son os establecidos no currículo do módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

PRIMEIRA PARTE. Terá carácter eliminatorio e 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 cero a dez puntos. Para a súa

superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba,

exporase a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

SEGUNDA PARTE. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

Cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba,

exporanse as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN FINAL DAS PROBAS LIBRES

1. A cualificación final obtida por cada aspirante no módulo profesional será numérica, entre un e dez, sen decimais.

2. A cualificación final correspondente da proba do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba,

a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

O profesorado non asumirá ningunha responsabilidade nin repetirá ningunha das probas en caso de que o alumnado, polos motivos que sexan, se

ausente da realización de ditas probas
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá dun exame escrito que poderá constar de:

Preguntas de resposta curta

Preguntas de resposta múltiple

Preguntas de resposta longa

 Os aspirantes acudirán a proba con bolígrafo e calculadora.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá nun exame que contemplará:

Exercicios para resolver

Resolución de supostos prácticos

Os aspirantes virán provistos de bolígrafo e calculadora.
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