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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Nº Unidade didáctica 

1 Clasificación de materias primas (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Colabora no traballo de recepción e 

control de materias primas e de produtos 
auxiliares, rexistrando as medicións previas e 
executando posteriores instrucións 

CA1.3 Recoñecéronse as materias primas e as súas características, en relación co proceso 

 e co produto final 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Recepción e control de materias primas (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Colabora no traballo de recepción e 

control de materias primas e de produtos 
auxiliares, rexistrando as medicións previas e 
executando posteriores instrucións 

 CA1.1 Distinguíronse as tarefas propias da recepción cualitativa e cuantitativa 

   CA1.2 Interpretáronse as instrucións recibidas e a documentación asociada á recepción de materias 
primas e produtos auxiliares 

   CA1.3 Recoñecéronse as materias primas e as súas características, en relación co proceso e co produto 
final 

   CA1.4 Realizáronse as medicións previas e rexistráronse os datos 

   CA1.5 Transportáronse e depositáronse as materias primas atendendo ás instrucións de traballo 

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

laboral e de protección ambiental 

 RA2 - Prepara as materias primas e os produtos 

auxiliares, realizando as operacións básicas 
necesarias e atendendo ás instrucións do 
proceso previo á elaboración 

 CA2.6 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 

laboral e de protección ambiental 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Preparación de mp e productos auxiliares (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Colabora no traballo de recepción e 

control de materias primas e de produtos 

CA1.3 Recoñecéronse as materias primas e as súas características, en relación co proceso 
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auxiliares, rexistrando as medicións previas e 

executando posteriores instrucións 
 e co produto final 

   CA1.4 Realizáronse as medicións previas e rexistráronse os datos 

   CA1.5 Transportáronse e depositáronse as materias primas atendendo ás instrucións de traballo 

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

laboral e de protección ambiental 

 RA2 - Prepara as materias primas e os produtos 

auxiliares, realizando as operacións básicas 
necesarias e atendendo ás instrucións do 
proceso previo á elaboración 

 CA2.1 Púxose a punto o material que se vaia necesitar para o preprocesamento das materias primas 

   CA2.2 Seleccionouse a materia prima que se necesita tendo en conta o produto que se vaia obter 

   CA2.3 Limpouse a materia prima eliminando os residuos e as partes sobrantes 

   CA2.4 Cortáronse en anacos, despezáronse, moéronse ou picáronse as materias primas e os produtos 

entrantes, nos casos necesarios 

   CA2.5 Controlouse o ritmo do proceso evitando atascos ou excesos na entrada 

   CA2.6 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 

laboral e de protección ambiental 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Envasado e acondicionamento de productos alimentarios  (NON ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Prepara materiais de envasamento, 

acondicionamento e embalaxe de produtos 
alimentarios, regulando os equipamentos 
específicos segundo as instrucións de traballo 

CA1.1 Identificáronse os tipos e as modalidades principais de envasamento e embalaxe de 

 produtos alimentarios 

   CA1.3 Seleccionáronse os utensilios e os materiais apropiados para o traballo de envasar e configurar 

   CA1.4 Realizouse a limpeza dos envases nas condicións de hixiene necesarias 

   CA1.5 Reguláronse os equipamentos da liña de envasamento segundo as instrucións recibidas 

   CA1.6 Asociouse o tipo de envasamento, acondicionamento e embalaxe co proceso de produción e co 

produto obtido 

   CA1.8 Aplicouse a normativa hixiénico-sanitaria e as medidas de seguridade e prevención de riscos 

laborais e ambientais asociados ás operacións de preparación de materiais e de equipamentos 

 RA2 - Envasa e acondiciona os produtos 

alimentarios, controlando as liñas automáticas 
do proceso de acordo coas instrucións 
establecidas 

CA2.1 Supervisáronse e puxéronse a punto as máquinas e os equipamentos principais e 

 medios auxiliares do proceso de envasamento 

   CA2.2 Realizouse o control de enchedura, pechamento e etiquetaxe dos envases de produtos 
alimentarios 

   CA2.3 Rexistrouse nas follas e nos partes de traballo o reconto de consumibles e dos envases 
producidos 

   CA2.4 Recoñeceuse o lugar onde deben aloxarse os envases contados 

   CA2.5 Estableceuse o xeito e o lugar onde deben depositarse os sobrantes e os refugos para a súa 
recuperación ou eliminación 
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   CA2.6 Aplicouse a normativa hixiénico-sanitaria e as medidas de seguridade e prevención de riscos 

laborais e ambientais asociados á utilización de máquinas e equipamentos de envasamento e 
acondicionamento de produtos 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Etiquetado e embalado de productos alimentarios (NON ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Prepara materiais de envasamento, 

acondicionamento e embalaxe de produtos 
alimentarios, regulando os equipamentos 
específicos segundo as instrucións de traballo 

CA1.1 Identificáronse os tipos e as modalidades principais de envasamento e embalaxe de 

 produtos alimentarios 

   CA1.2 Recoñecéronse os materiais de embalaxe 

   CA1.6 Asociouse o tipo de envasamento, acondicionamento e embalaxe co proceso de produción e co 
produto obtido 

   CA1.7 Comprobáronse os materiais de acondicionamento asociados á presentación final 

   CA1.8 Aplicouse a normativa hixiénico-sanitaria e as medidas de seguridade e prevención de riscos 
laborais e ambientais asociados ás operacións de preparación de materiais e de equipamentos 

 RA3 - Empaqueta e embala os produtos 
alimentarios envasados, operando con 

equipamentos automáticos ou semiautomáticos 
segundo as instrucións de traballo 

CA3.1 Comprobouse a disposición correcta nas liñas ou nos equipamentos dos materiais 

 principais e auxiliares de embalaxe 

   CA3.2 Operouse coas máquinas de embalaxe, controlando o seu funcionamento 

   CA3.3 Comprobáronse as operacións finais de embalaxe 

   CA3.4 Identificouse o lugar e a forma onde depositar os residuos da embalaxe para a súa recuperación 

   CA3.5 Rexistrouse o número de consumibles e paquetes ou unidades producidas 

   CA3.6 Aplicouse a normativa hixiénico-sanitaria e as medidas de seguridade e prevención de riscos 

laborais e ambientais asociados ás operacións de embalaxe 

 

 

EXISTE UNHA NECESIDADE DE RETOMAR AS UD QUE NON SE 

POIDERON ABORDAR PARA QUE OS ALUMNOS/AS TEÑAN UNHOS 

COÑECEMENTOS BÁSICOS NESTE MÓDULO. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación. 

Procedementos avaliación:  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA: OAIA 

GRUPO: 1 FPB INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 
 

Os alumnos superaron as dúas primeiras avaliacións. 

Nestes meses de confinamento, propoñense clases vía Webex, 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 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades : 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


