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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Nº Unidade didáctica 

1 LIMPEZA E DESINFECCIÓN EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Realiza tarefas rutineiras de limpeza e 

desinfección xeral de áreas de traballo, 
instalacións, maquinaria e equipamentos da 
industria alimentaria, recoñecendo os 

procedementos de limpeza e desinfección, e as 
medidas de hixiene persoal e xeral relacionadas 
co seu traballo 

CA1.1 Relacionáronse os medios e os produtos de limpeza e desinfección coas zonas, as 

 instalacións e os equipamentos onde se aplican 

   CA1.2 Preparáronse os produtos de hixiene e desinfección para a limpeza de instalacións e 

equipamentos da industria alimentaria 

   CA1.3 Utilizáronse os utensilios e maquinaria de hixienización 

   CA1.4 Realizáronse os procesos e os procedementos de limpeza, desinfección e hixienización manuais 
ou automáticos 

   CA1.5 Comprobouse que o traballo realizado sexa o esperado segundo os parámetros establecidos 

   CA1.6 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental 

 RA2 - Realiza tarefas rutineiras para eliminar a 
sucidade en materiais, instrumentos, 

equipamentos e áreas de laboratorios e 
industrias químicas, recoñecendo os 
procedementos de limpeza e desinfección, e as 
medidas de hixiene persoal e xeral relacionadas 

co seu traballo 

 CA2.1 Relacionáronse os equipamentos e os produtos de limpeza cos materiais, os instrumentos, os 
equipamentos e as áreas de laboratorios onde se aplican, e coa natureza da sucidade 

  CA2.2 Comprobouse que os produtos e/ou equipamentos de limpeza estean en condicións 

 adecuadas 

   CA2.3 Comprobouse que os contedores de eliminación de residuos de produtos químicos se atopen no 

lugar axeitado 

   CA2.4 Utilizouse a roupa de traballo adecuada aos produtos que se manipulen 

   CA2.5 Recoñecéronse e utilizáronse os equipamentos de protección acaídos para o tipo de produtos que 
se manipulen 
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Nº Unidade didáctica 

2 LIMPEZA EN LABORATORIOS E INDUSTRIAS QUÍMICAS(ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA3 - Realiza limpezas específicas en función 
dos tipos de urxencia e do risco para as 
persoas, os equipamentos e as instalacións, 

seguindo instrucións e conforme os protocolos 
establecidos 

CA3.1 Diferenciouse a actuación urxente ante unha limpeza imprevista fronte á limpeza 

 previamente establecida nos plans de limpeza 

   CA3.2 Realizouse a limpeza de laboratorios e industrias químicas e alimentarias seguindo a frecuencia 

definida no regulamentado 

   CA3.3 Utilizáronse materiais e equipamentos específicos na eliminación de vertidos accidentais 

   CA3.4 Cubríronse os rexistros establecidos 

   CA3.5 Comunicóuselle á persoa responsable de xestión ambiental a necesidade de retirar os residuos que 
se eliminan a través dun xestor autorizado 

   CA3.6 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa de seguridade laboral e de protección 
ambiental 

 

Nº Unidade didáctica 

3 PLAN DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA3 - Realiza limpezas específicas en función 

dos tipos de urxencia e do risco para as 
persoas, os equipamentos e as instalacións, 
seguindo instrucións e conforme os protocolos 

establecidos 

CA3.1 Diferenciouse a actuación urxente ante unha limpeza imprevista fronte á limpeza 

 previamente establecida nos plans de limpeza 

   CA3.2 Realizouse a limpeza de laboratorios e industrias químicas e alimentarias seguindo a frecuencia 

definida no regulamentado 

   CA3.3 Utilizáronse materiais e equipamentos específicos na eliminación de vertidos accidentais 

   CA3.4 Cubríronse os rexistros establecidos 

   CA3.5 Comunicóuselle á persoa responsable de xestión ambiental a necesidade de retirar os residuos 

que se eliminan a través dun xestor autorizado 

   CA3.6 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa de seguridade laboral e de 

protección ambiental 
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Nº Unidade didáctica 

4 XESTIÓN DE RESIDUOS (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA4 - Realiza operacións de recollida, 
depuración e vertido de residuos, aplicando os 
procedementos establecidos nos plans de 

xestión ambiental 

 CA4.1 Identificáronse os tipos de residuos que se xeran nas industrias alimentarias 

   CA4.2 Relacionáronse cos efectos ambientais os residuos e os contaminantes orixinados na industria 

alimentaria 

   CA4.3 Colaborouse na recollida de residuos, coa precaución e cos procedementos establecidos 

   CA4.4 Almacenáronse no lugar indicado os residuos e os desperdicios da industria alimentaria 

   CA4.5 Realizouse o manexo rutineiro dos equipamentos de depuración 

   CA4.6 Tomouse a mostra segundo as indicacións recibidas 

   CA4.7 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental 
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Nº Unidade didáctica 

5 EQUIPAMENTOS DAS INDUSTRIAS (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Realiza tarefas rutineiras de preparación e 
mantemento de equipamentos e instalacións, 

recoñecendo os procedementos establecidos 
nas instrucións recibidas 

CA1.1 Caracterizáronse as operacións de preparación de cámaras, equipamentos e 

 instalacións para as elaboracións de produtos alimentarios 

   CA1.2 Preparáronse e puxéronse a punto os equipamentos e as instalacións segundo as instrucións de 

traballo 

   CA1.3 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e 

de protección ambiental 

   CA1.4 Detectáronse as anomalías no funcionamento dos equipamentos e das instalacións 

   CA1.5 Axudouse en reparacións sinxelas e en arranxos e melloras de equipamentos e instalacións de 

procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 PREPARACIÓN E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Realiza tarefas rutineiras de preparación e 
mantemento de equipamentos e instalacións, 
recoñecendo os procedementos establecidos 

nas instrucións recibidas 

CA1.1 Caracterizáronse as operacións de preparación de cámaras, equipamentos e 

 instalacións para as elaboracións de produtos alimentarios 

   CA1.2 Preparáronse e puxéronse a punto os equipamentos e as instalacións segundo as instrucións de 

traballo 

   CA1.3 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e 

de protección ambiental 

   CA1.4 Detectáronse as anomalías no funcionamento dos equipamentos e das instalacións 

   CA1.5 Axudouse en reparacións sinxelas e en arranxos e melloras de equipamentos e instalacións de 

procesos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación. 

Procedementos avaliación:  

Os alumnos superaron as dúas primeiras avaliacións. 

Nestes meses de confinamento, propoñense clases vía Webex e vía 

Whatsapp, e traballos semanas. 

 

Instrumentos avaliación:  

Traballo semanal individual de cada un de eles. 

 

Cualificación final :  

A cualificación final será baseada en función da participación activa do 

alumno/a, nas clases presenciais online realizadas e nos traballos entregados 

semanalmente. 

Proba extraordinaria de setembro: 

NON PROCEDE 

Alumnado de materia pendente  

Criterios de avaliación: 

NON PROCEDE 

Criterios de cualificación: 

NON PROCEDE 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades : 

TRABALLOS SEMANAIS DA ASIGNATURA, AFIANZANDO AS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DURANTE AS DÚAS PRIMEIRAS 

AVALIACIÓNS 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

COMUNICACIÓN CON ELES VÍA E-MAIL, E MEDIANTE CLASES VIRTUAIS 

(WEBEX) 

Materiais e recursos : 

CADERNO DA ASIGNATURA E BÚSQUEDA NA INTERNET 

 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias.  

VÍA E-MAIL E TELEFÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


