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

Este profesional desenvolve a súa actividade en pequenas, medianas e grandes empresas vitivinícolas dedicadas á produción de uva, á

elaboración, á crianza e ao envasamento de viño. Trátase de persoal por conta allea ou propia que exerce a súa actividade en labores de xestión,

dirección e supervisión en áreas funcionais de recepción, produción e envasamento.

As grandes empresas apostan por un modelo similar ao existente no novo mundo vitivinícola diversificando a produción e reducindo os riscos.

As cooperativas, pola súa banda, de grande importancia neste sector, son motores do desenvolvemento rural que teñen que facer un esforzo por

modernizarse e por procurar vías para mellora da súa rendibilidade.

Todo isto implica que neste sector se esté a demandar unha man de obra cada vez máis cualificada.
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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 Análise das diferentes operacións que teñen como finalidade acadar un viño limpo e coa estabilidade no tempo
acorde a súa tipoloxía

INTRODUCIÓN Á
ESTABILIZACIÓN

12 7

2 Exposición das técnicas de clarificación aplicadas ós viños, estudiando o seu fundamento, forma de aplicalas e
produtos enolóxicos

CLARIFICACIÓN 12 7

3 Estudio dos diferentes métodos de filtración e aplicación dos mesmos na adega do centroFILTRACIÓN 30 18

4 Análise e realización do proceso de estabilización tártarica polos diferentes métodos aplicable. Realización do
proceso na adega do centro.

ESTABILIZACIÓN
TARTÁRICA

18 11

5 Realización das mezclas de viños en función das características dos mesmos e do produto final desexado.COUPAGE 24 14

6 Estudo do proceso de crianza tanto en envases de madeira como en dépositos de aceiro.CRIANZA 24 14

7 Realización do proceso de preparación dos viños para o proceso de embotellado, incluíndo as fases previas e
posteriores.

ENVASADO 30 18

8 Exposición e realización, dentro das posibilidades técnicas e dispoñibilidade de materiais, de outras técnicas de
elaboración de produtos como poden ser espumosos, vermouts, etc

OUTRAS
ELABORACIÓNS

18 11
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 INTRODUCIÓN Á ESTABILIZACIÓN 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica a estabilización, para o que analiza os requisitos de cada produto. 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 Determinouse o proceso de estabilización dos viños.

CA1.2 Describíronse os tipos de estabilización.

CA1.3 Determináronse os recursos humanos e materiais en función do proceso.

CA1.4 Estableceuse a secuencia e o programa operativo da estabilización.

CA1.5 Valorouse a posibilidade de achegar aos viños substancias que facilitan a estabilización.

CA1.6 Identificáronse e cuantificáronse as necesidades de servizos auxiliares.

CA1.7 Verificouse a posta a punto dos equipamentos e das instalacións de estabilización.

CA1.8 Determináronse as condicións hixiénicas e de operatividade dos recipientes, as conducións, os equipamentos e as instalacións para viños.

CA1.9 Seleccionáronse os parámetros de control.

CA1.10 Identificáronse as desviacións do proceso e as medidas correctoras.

CA1.11 Determináronse as condicións ambientais dos locais de estabilización e crianza.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de estabilización.

 Produtos estabilizantes.

 Organización dos equipamentos, as instalacións e a secuencia das operacións.

 Necesidades de servizos auxiliares: auga, frío, calor, gases e electricidade.

 Mantemento, preparación e regulación dos equipamentos.

 Parámetros de control das operacións de estabilización.

 Medidas de seguridade no manexo dos equipamentos e das instalacións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 CLARIFICACIÓN 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza a clarificación, e xustifica a elección do clarificante e a súa aplicación. 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 Identificáronse as propiedades das solucións coloidais.

CA2.2 Recoñecéronse as substancias en estado coloidal presentes no viño.

CA2.3 Describíronse os fundamentos da estabilización coloidal dos viños e os seus produtos derivados.

CA2.4 Recoñecéronse os factores que inflúen na clarificación.

CA2.5 Describíronse os produtos clarificantes (inorgánicos, orgánicos e sintéticos) e os seus efectos sobre a estabilidade coloidal e sobre as características organolépticas.

CA2.6 Valorouse o uso ou non de clarificantes en función das características do viño.

CA2.7 Seleccionáronse os clarificantes e as doses mediante ensaios.

CA2.8 Preparáronse os clarificantes elixidos segundo o protocolo establecido para cada produto.

CA2.9 Engadíronse os clarificantes, para o que se elixiu a técnica máis axeitada que garanta unha perfecta dispersión.

CA2.10 Valorouse o tempo de contacto e a posterior trasfega que garantan a estabilización coloidal.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Substancias en estado coloidal nos viños e nos derivados. Fundamentos da estabilización coloidal.

 Factores que inflúen na clarificación.

 Produtos clarificantes.

 Control da estabilidade coloidal: ensaios.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 FILTRACIÓN 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Supervisa as operacións de filtraxe, e identifica o seu funcionamento, as súas características e o efecto producido. 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 Identificáronse os mecanismos da filtraxe.

CA3.2 Recoñecéronse as características do líquido que se vaia filtrar.

CA3.3 Identificáronse as características das materias filtrantes.

CA3.4 Describíronse os sistemas de filtraxe.

CA3.5 Analizáronse os efectos da filtraxe na calidade dos viños.

CA3.6 Identificáronse as operacións de preparación dos filtros (limpeza, desinfección, formación de precapa, enxaugamento, índice de colmatación, etc.).

CA3.7 Establecéronse os parámetros da filtraxe.

CA3.8 Controláronse os resultados do proceso de filtraxe.

CA3.9 Describiuse a técnica da centrifugación e as súas aplicacións enolóxicas.

CA3.10 Identificáronse as desviacións e as súas medidas correctoras.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Mecanismos da filtraxe: fundamentos e tipos de filtraxe.

 Características dos turbios e dos líquidos para filtrar. Características dos materiais filtrantes.

 Sistemas de filtraxe.

 Manexo dos filtros. Sistemas de seguridade. Operacións de limpeza e desinfección. Mantemento e preparación.

 Control dos parámetros de filtración.

 Alternativas á filtraxe. Centrifugación. Aplicacións enolóxicas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla a estabilización tártrica e o acondicionamento final dos viños, en relación coa calidade do produto. 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 Identificáronse as causas que orixinan precipitacións nos viños.

CA4.2 Valoráronse os tratamentos de estabilización para previr precipitacións e enturbamentos.

CA4.3 Describíronse os efectos secundarios que provocan os tratamentos de estabilidade e as alternativas posibles.

CA4.4 Caracterizáronse os tratamentos que garantan a estabilidade tártrica.

CA4.5 Analizáronse os métodos utilizados no tratamento por frío.

CA4.6 Caracterizáronse os métodos de estabilización biolóxica.

CA4.7 Identificáronse as correccións para o acondicionamento final dos produtos.

CA4.8 Definíronse os criterios que se utilizan para realizar, mediante coupages , a tipificación dos lotes.

CA4.9 Identificáronse as desviacións e as súas medidas correctoras.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Orixe dos precipitados non coloidais nos viños. Precipitacións e enturbamentos: ensaios de identificación.

 Tratamentos para a estabilización tártrica: tratamentos por frío.

 Control dos tratamentos por frío.

 Produtos que facilitan a estabilización por frío.

 Efectos da estabilización por frío: alternativas. Estabilización biolóxica. Métodos tecnolóxicos. Correccións e acondicionamento fisicoquímico dos viños. Anhídrido sulfuroso. Acidez (cítrica e
tartárica). Formación dos lotes.
 Realización de coupages .

 Criterios analíticos e de cata.

 Novas tendencias na estabilización dos viños.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 COUPAGE 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla a estabilización tártrica e o acondicionamento final dos viños, en relación coa calidade do produto. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as causas que orixinan precipitacións nos viños.

CA4.2 Valoráronse os tratamentos de estabilización para previr precipitacións e enturbamentos.

CA4.3 Describíronse os efectos secundarios que provocan os tratamentos de estabilidade e as alternativas posibles.

CA4.4 Caracterizáronse os tratamentos que garantan a estabilidade tártrica.

CA4.5 Analizáronse os métodos utilizados no tratamento por frío.

CA4.6 Caracterizáronse os métodos de estabilización biolóxica.

CA4.7 Identificáronse as correccións para o acondicionamento final dos produtos.

CA4.8 Definíronse os criterios que se utilizan para realizar, mediante coupages , a tipificación dos lotes.

CA4.9 Identificáronse as desviacións e as súas medidas correctoras.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Orixe dos precipitados non coloidais nos viños. Precipitacións e enturbamentos: ensaios de identificación.

 Tratamentos para a estabilización tártrica: tratamentos por frío.

 Control dos tratamentos por frío.

 Produtos que facilitan a estabilización por frío.

 Efectos da estabilización por frío: alternativas. Estabilización biolóxica. Métodos tecnolóxicos. Correccións e acondicionamento fisicoquímico dos viños. Anhídrido sulfuroso. Acidez (cítrica e
tartárica). Formación dos lotes.
 Realización de coupages .

 Criterios analíticos e de cata.

 Novas tendencias na estabilización dos viños.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 CRIANZA 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Controla a crianza, con caracterización e aplicación das técnicas de avellentamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Determinouse a idoneidade dun viño para a súa crianza (barrica, en lías, etc).

CA5.2 Recoñeceuse a influencia do tipo de carballo, a orixe e o proceso de fabricación da barrica nas achegas organolépticas.

CA5.3 Describíronse os procesos fisicoquímicos e organolépticos que teñen lugar durante a crianza en barrica ou en lías.

CA5.4 Analizáronse as condicións ambientais da nave de crianza.

CA5.5 Identificáronse as operacións e os controis durante a crianza.

CA5.6 Identificáronse os riscos derivados dunha crianza incorrecta.

CA5.7 Definíronse os criterios que determinan o tempo de estadía en barrica ou en lías.

CA5.8 Describíronse os métodos alternativos á crianza en barrica.

CA5.9 Recoñecéronse os fenómenos fisicoquímicos durante o avellentamento en botella, e os factores que inflúen.

CA5.10 Identificáronse medidas de seguridade nas operacións de crianza.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Características dos viños e derivados destinados a crianza: analíticas e organolépticas.

 Recipientes para a crianza: tipos de madeira.

 O carballo: orixes e composición. Fabricación de barricas. Tratamentos térmicos da madeira e a súa influencia nas características organolépticas.

 Fenómenos fisicoquímicos durante a crianza. Operacións durante a crianza. Controis. Tempo de estadía na barrica. Tempo de estadía nas lías.

 Riscos durante a crianza: brettanomyces, bacterias acéticas, defectos relacionados coa humidade e oxidacións.

 Alternativas á crianza.

 Novas tecnoloxías que se utilizan na crianza: implicacións económicas e sobre a calidade dos viños de crianza.

 Avellentamento en botella: fenómenos fisicoquímicos e condicións ambientais. Evolución da calidade.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 ENVASADO 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Organiza o envasamento dos produtos en relación coa calidade do produto final. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Controlouse que o produto que se vaia envasar cumpra os requisitos necesarios de estabilidade.

CA6.2 Analizáronse as características dos tipos de liñas de envasamento.

CA6.3 Describíronse as operacións, as condicións e os medios empregados no mantemento, na limpeza e na desinfección de instalacións e equipamentos de envasamento.

CA6.4 Reguláronse e/ou programáronse os equipamentos de envasamento en función dos requisitos do proceso.

CA6.5 Identificáronse as características e condicións de emprego dos envases e materiais auxiliares de envasado.

CA6.6 Identificáronse as propiedades da rolla e a súa adecuación ao pechamento das botellas.

CA6.7 Recoñecéronse os controis que se realizan nas rollas para asegurar a súa correcta funcionalidade.

CA6.8 Recoñecéronse as alternativas tecnolóxicas existentes para as rollas.

CA6.9 Aplicáronse as medidas de seguridade específicas na utilización das máquinas e os equipamentos de envasamento.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Control dos produtos destinados ao envasamento. Liñas de envasamento. Tipos de maquinaria.

 Sistemas de seguridade. Operacións de limpeza e desinfección. Mantemento e preparación.

 Auxiliares de envasamento.

 Controis dos materiais auxiliares.

 A rolla: fabricación, propiedades e controis de calidade.

 Alternativas á rolla natural.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 OUTRAS ELABORACIÓNS 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Elabora viños espumosos, doces, licorosos, xenerosos, etc., e recoñece a diversidade de técnicas de elaboración. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificouse e interpretouse a normativa que define a elaboración dos produtos.

CA7.2 Identificáronse as características da materia prima para a elaboración de viños espumosos, doces, licorosos, xenerosos, etc.

CA7.3 Recoñecéronse os métodos de elaboración de viños doces, licorosos, etc.

CA7.4 Detalláronse os métodos de elaboración de viños espumosos (tradicional, charmat ou granvas , transfer , gasificado, etc.) e de viños doces.

CA7.5 Identificáronse os equipamentos e as instalacións de estabilización e envasamento dos viños espumosos.

CA7.6 Recoñecéronse as condicións específicas para a elaboración de viños xenerosos.

CA7.7 Identificáronse as diferenzas entre crianza oxidativa e crianza biolóxica, e a súa influencia nas características organolépticas dos viños xenerosos.

CA7.8 Mantívose unha actitude innovadora ante o coñecemento de novos produtos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Viños espumosos: tipos, métodos de elaboración e normativa. Características da materia prima. Variedades. Estado de madureza. Toma de espuma. Segunda fermentación. Lévedos
específicos.
 Viños doces e licorosos: tipos e variedades. Estabilización e conservación.

 Viños xenerosos: tipos e variedades.

 Crianza biolóxica e crianza oxidativa: fundamentos, condicións ambientais e influencia organoléptica.
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O alumno deberá superar todos os C.A. ,seleccionados no apartado anterior como mínimos esixibles, para alcanzar a avaliación positiva.

- Criterios de cualificación: A cualificación do módulo será númerica, entre un e dez sen decimais. Considerararanse positivas as cualificacións

iguais ou superiores a cinco. Terase en conta o grado de cumplimento de tarefas, o resultado das probas obxetivas, a asistencia e puntualidade,

actitude e participación.

- Traballo de adega e laboratorio 60%. Autonomía do alumno nos traballos propios de bodega e laboratorio

- Probas obxetivas 40% da nota, probas escritas.

- É imprescindible superalos contidos mínimos indicados con anterioridade e obter unha calificación mínima de 4 nas probas obxectivas.

A nota final da materia será a media ponderada.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Durante o curso, para os alumnos que suspendan as diferentes probas, faranse probas 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.

Actividades de recuperación:

- Poderán ser realizables de forma autónoma polo alumnado

- Os alumnos/as realizarán cuestionarios que se lle propoñan e terán un seguemento continuado, aclaración de dúbidas, orientación dos traballos

propostos, etc.

Reforzos para lograr a recuperación: naqueles temas, que pola súa dificultade, necesite ser explicado persoalmente pola profesora, ésta fará

individualmente con cada un dos alumnos e alumnas un reforzo específico acordando o día, hora e lugar que sexa doado para ámbalas partes.

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

Se un alumno/a  supera o 10% de faltas de asistencia a clase, perderá o dereito á avaliación continua no módulo.

Neste caso o alumno/a terá dereito á realización dunha proba extraordinaria de avaliación no mes de xuño que terá os mesmos criterios de

avaliación e mínimos esixibles que o resto dos alumnos, polo que deberán acreditar coñecementos teóricos e/ou prácticos de elaboración de viños,

que se demostrarán mediante unha proba teórica e outra proba práctica.

A avaliación consistirá en:

Exame teórico no que terán que acadar unha puntuación mínima dun 5. Esta proba constará de cuestións curtas e casos prácticos relacionados

con contidos do currículo. Esta proba terá un valor do 60% sobre a nota final. A nota deste exame publicarase no taboleiro de novas do centro,

quen non acade a puntuación mínima non terá dereito a realizar o exame teórico.

Exame práctico de bodega no que terán que acadar unha puntuación mínima dun 5. Esta proba constará de trasfega con adición de produtos,

manexo de filtros, lavado e inchado de barrica, enchido de barrica e manexo de embotelladora. Esta proba terá un valor do 40% sobre a nota final.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Seguemento a través da aplicación da Xunta.

Avaliación da propia práctica docente, seguemento cun cuestionario que cumplimentarán anónimamente os alumnos/as sobre os contidos das UD

e un apartado de observacións onde poden plantexar propostas de mellora.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase un test de coñecementos previos sobre os contidos que se precisan para que  o alumnado poida acadar os resultados de aprendizaxe

recollidos no currículo.

Estas preguntas serán sobre:

- Coñecementos sobre a limpidez dun viño.

- Tipos de clarificacións.

- Se coñecen a estabilización tartárica.

- Coñecementos sobre os tipos de crianzas existentes.

- Tipos de botellas e corchos.

- Coñecemento sobre outro tipo de elaboracións.

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

Actividades e material de apoio para todo aquel alumnado que o precise. Terase en conta as necesidades de cada alumno á hora de reforzarlles a

materia.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación ambiental: coidado do medio ambiente optimizando recursos e reciclaxe de materiais.

Educación para a igualdade entre os sexos: fomentar a igualdade entre sexos

Educacion para a paz e a tolerancia: inculcar no alumno o respecto polas persoas do entorno inmediato e por as 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.

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a adegas de diferentes D.O.

Catas comentada de diferentes tipos de elaboracións.

10.Outros apartados
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

10.1) Vendima

Todo o alumnado matriculado no ciclo formativo deberá de participar activamente na actividade de poda e conducción do viñedo desde o seu inicio

hasta que esta remate. As tarefas propias desta actividade serán programadas polo departamento  de industrias alimentarias, e sustituen na súa

totalidade as clases establecidas no horario do centro, independientemente do módulo ó que correspondan. A súa duración será de unha semana

aproximadamente.

Esta actividade extraordinaria considerase imprescimdible xa que as tardas propias da mesma, non poderán realizarse en outra época do ano e

son consideradas como imprescindibles para acadar un nivel de competencia acorde as esixencias do mercado laboral ó que optarán unha vez

finalizados os estudios do ciclo formativo.

10.2) Poda e conducción

Todo o alumnado matriculado no ciclo formativo deberá de participar activamente na actividade de poda e conducción do viñedo desde o seu inicio

hasta que esta remate. As tarefas propias desta actividade serán programadas polo departamento  de industrias alimentarias, e sustituen na súa

totalidade as clases establecidas no horario do centro, independientemente do módulo ó que correspondan. A súa duración será de unha semana

aproximadamente.

Esta actividade extraordinaria considerase imprescimdible xa que as tardas propias da mesma, non poderán realizarse en outra época do ano e

son consideradas como imprescindibles para acadar un nivel de competencia acorde as esixencias do mercado laboral ó que optarán unha vez

finalizados os estudios do ciclo formativo.
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