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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 Sistemas De Auto Control: APPCC 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Aplica os sistemas de autocontrol baseados no APPCC e de 
control da trazabilidade (ascendente e descendente), e 
xustifica os principios asociados. 

 Identificouse a necesidade e a transcendencia para a 
seguridade alimentaria do sistema de autocontrol. 

Si Si Proba escrita 

 Recoñecéronse os conceptos xerais do sistema de análise de 
perigos e puntos de control crítico (APPCC). 

Si Si Proba escrita 

 Cubríronse os rexistros asociados ao sistema. Si Non  

 Definíronse conceptos clave para o control de potenciais 
perigos sanitarios: punto crítico de control, límite crítico, 
medidas de control e medidas correctoras. 

Si Si Proba escrita 

 Definíronse os parámetros asociados ao control dos puntos 
críticos. 

Si Si Proba escrita 

 Relacionouse a trazabilidade coa seguridade alimentaria. Si Si Proba escrita 

  Documentouse e trazouse a orixe, as etapas do proceso e o 
destino do alimento. 

Si Non 
 

  Recoñecéronse as principais normas implantadas no sector 
alimentario (BRC, IFS, UNE-EN-ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 
22000:2005, etc.) 

Si Non  

 Cubríronse os rexistros asociados ao sistema. Si Non  
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Nº Unidade didáctica 

6 IMPACTO AMBIENTAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Utiliza os recursos eficientemente, e avalía os beneficios 
ambientais asociados. 

 Relacionouse o consumo de cada recurso co impacto 
ambiental que provoca. 

Si Non  

   Definíronse as vantaxes que o concepto de redución de 
consumos lle achega á protección ambiental. 

Si Non  

   Describíronse as vantaxes ambientais do concepto de 
reutilización dos recursos. 

Si Non  

    Recoñecéronse as enerxías e os recursos de utilización 
menos prexudicial para o medio 

Si Non  

   Caracterizáronse os métodos para o aforro de enerxía e o 
resto de recursos que se utilicen na industria alimentaria e 
de restauración. 

Si Non  

    Identificáronse as non-conformidades e as accións 
correctoras relacionadas co consumo dos recursos. 

Si Non  
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Nº Unidade didáctica 

7 INCIDENCIA AMBIENTAL NAS ADEGAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Recolle os residuos de xeito selectivo e recoñece as súas 
implicacións sanitarias e ambientais. 

  Identificáronse e clasificáronse os tipos de residuos xerados 
segundo a súa orixe, o seu estado e a súa necesidade de 
reciclaxe, de depuración ou de tratamento. 

Si Non 

 

 Describíronse as técnicas de recollida, selección, 
clasificación, eliminación e vertido de residuos. 

Si Non 
 

 Recoñecéronse os efectos ambientais dos residuos 
contaminantes, e outras afeccións orixinadas no proceso 
produtivo. 

Si Non 

 

  Recoñecéronse os parámetros que fan posible o control 
ambiental nos procesos de produción dos alimentos 
relacionados cos residuos, os vertidos e as emisións 

Si Non 

 

 Establecéronse por orde de importancia as medidas tomadas 
para a protección ambiental. 

Si Non 
 

 Identificáronse as non-conformidades e as accións 
correctivas relacionadas coa xestión dos residuos segundo 
ISO 14000 / EMAS (regulamento comunitario de ecoxestión e 
ecoauditoría). 

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

Os mínimos esixibles serán os C.A. considerados como tales en cada unha das U.D. da parte da programación impartida neste curso académico 

 

Os alumnos serán avaliados en función dos resultados dos 2 trimestres anteriores ó cesamento das clases pola crise ocasionada polo COVID 19, e así mesmo, sendo cualificados de forma positiva, de todos aqueles contidos 
impartidos no 3º trimestre, que non foron abordados nos trimestres anteriores. 

 

En referencia o apartado anterior, precisar que nos atopamos con 2 grupos de alumnado diferenciados: 

 

1º Grupo: Alumnos que teñen 1 ou 2 trimestres non superados. Neste caso,farán principalmente actividades de recuperación e proba obxectiva da materia non superada, e de forma voluntaria, actividades de ampliación. Dita 
cualificación sae de aplicar o seguinte baremo: 

 Actividades de recuperación. 30 %. (Entrega en prazo 10 %, Calidade da presentación 20 %) 

 Proba obxectiva. Debido a  situación excepcional na que nos atopamos, esta proba farase de forma telemática. Podendo ser, dita proba, na aula virtual do Centro educativo, ou a través dunha plataforma online 
(preferentemente Cisco Webex). O resultado desta proba terá un peso dun 70 %, sobre o total da nota. Esta proba poderá ser na modalidade de cuestionario na aula virtual no Centro Educativo, ou tamén poderá   
consistir nun exame a través de videoconferencia, na que se irá subministrando ós alumnos/as pregunta a pregunta, que terán que ir respostando e mandando o correo electrónico, no mesmo intre. No suposto caso 
de que se interrompera a conexión, se reiniciará o exame na derradeira pregunta na que se quedara, ata o seu remate 

 

2º Grupo: Alumnos que teñen os 2 trimestres superados. Neste caso, farán actividades de ampliación, de materia non impartida nos 2 trimestres anteriores, que se lles terá en conta para subir a nota que teñan, nun máximo de 2 
puntos. O desglose desta nota seria a seguinte. 

 

 Presentación das actividades enviadas nos prazos establecidos: 0,25 

 Calidade da presentación das tarefas: 1,75 

 

En ningún caso, estas actividades de ampliación, penalizarán a nota que xa ten o alumno. 

 

Para  equiparar o sistema de puntuación co dispoñible no XADE, a puntuación acadada por cada alumno transformarase a unha escala numérica do 1 e 10, considerarase superado o trimestre e o módulo, 
de ser o caso, cando os alumnos/as acaden un 5 na valoración global. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 INTRODUCIÓN Á SEGURIDADE ALIMENTARIA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    Limpa e desinfecta útiles, equipamentos e instalacións, e valora a súa 
repercusión na calidade hixiénico-sanitaria dos produtos. 

 Describíronse os conceptos de seguridade alimentaria, codex 
alimentarius, cadea alimentaria 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

   Recoñecéronse as normativas aplicables en materia de seguridade e 
hixiene 

Actividades de recuperación, 
(cuestionario) 

   Manexouse a lexislación en materia de hixiene e seguridade 
alimentaria 

Actividades de recuperación 
(cuestionario) 

 

Nº Unidade didáctica 

2 A SEGURIDADE ALIMENTARIA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    Aplica boas prácticas de manipulación dos alimentos en relación coa 
calidade hixiénico-sanitaria dos produtos 

  Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado 
cumprimento relacionadas coas prácticas de manipulación. 

Proba obxectiva e  Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

   Valorouse a repercusión dunha mala manipulación de alimentos na 
saúde das persoas consumidoras. 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 
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    Evitouse o contacto de materias primas ou semielaboradas cos 
produtos procesados 

Actividades de recuperación 
(cuestionario) 
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Nº Unidade didáctica 

2 A SEGURIDADE ALIMENTARIA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    Aplica boas prácticas de manipulación dos alimentos en relación coa 
calidade hixiénico-sanitaria dos produtos 

  Identificáronse alerxias e intolerancias alimentarias Proba obxectiva 

   Recoñecéronse os procedementos de actuación fronte a alertas 
alimentarias. 

Proba obxectiva 

   Clasificáronse e describíronse os principais riscos e as toxinfeccións de 
orixe alimentaria en relación cos axentes causantes 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

   Describíronse as principais alteracións dos alimentos Proba obxectiva 

    Describíronse os métodos de conservación de alimentos. Proba obxectiva 

   Evitouse a presenza de trazas de alérxenos en produtos libres deles.  Actividades de recuperación 
(cuestionario) 
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Nº Unidade didáctica 

3 LOCAIS E INSTALACIÓN VITÍCOLAS. NORMATIVA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X   Mantén boas prácticas hixiénicas e avalía os perigos asociados aos 
malos hábitos hixiénicos. 

 Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado 
cumprimento relacionadas coas prácticas hixiénicas. 

Proba obxectiva 

    Identificáronse os perigos sanitarios asociados aos malos hábitos e as 
súas medidas de prevención. 

Proba obxectiva. Proba obxectiva e 
Actividades de recuperación 

(cuestionario) 

    Identificáronse as medidas de hixiene persoal asociadas á 
manipulación de alimentos. 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

    Recoñecéronse todos os comportamentos e as actitudes susceptibles 
de producir unha contaminación nos alimentos. 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

    Enumeráronse as doenzas de obrigada declaración. Proba obxectiva 

    Recoñeceuse a vestimenta de traballo completa e os requisitos para 
a súa limpeza 

Actividades de recuperación e 
Actividades de recuperación 

(cuestionario) 

    Identificáronse os medios de protección de cortes, queimaduras e 
feridas da persoa manipuladora. 

Actividades de recuperación 
(cuestionario) 



 

Páxina 10 de 13 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN. CONTROL DE PLAGAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  Limpa e desinfecta útiles, equipamentos e instalacións, e valora a súa 
repercusión na calidade hixiénico-sanitaria dos produtos. 

 Identificáronse os requisitos hixiénico-sanitarios dos equipamentos, 
dos útiles e das instalacións de manipulación de alimentos. 

Proba obxectiva  Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

    Avaliáronse as consecuencias da limpeza e da desinfección 
inadecuadas para a inocuidade dos produtos e a seguridade das 
persoas consumidoras 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

    Describíronse os procedementos, as frecuencias e os equipamentos 
de limpeza e desinfección (L+D). 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

   Efectuouse a limpeza e a desinfección cos produtos establecidos, e 
asegurouse a completa eliminación destes. 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

   Describíronse os parámetros obxecto de control asociados ao nivel de 
limpeza ou desinfección requirido. 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

    Recoñecéronse os tratamentos de desratización, desinsectación e 
desinfección (DDD) 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

   Describíronse os procedementos para a recollida e a retirada dos 
residuos dunha unidade de manipulación de alimentos. 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 

   Clasificáronse os produtos de limpeza e de desinfección, e os 
utilizados para os tratamentos de DDD, así como as súas condicións 
de emprego 

Proba obxectiva e Actividades de 
recuperación (cuestionario) 
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    Avaliáronse os perigos asociados á manipulación de produtos de 
limpeza, desinfección e tratamentos DDD. 

Actividades de recuperación 
(cuestionario) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Actividades de recuperación que poidan ser realizables de forma autónoma polo alumnado. 

 

     Os alumnos/as farán unha lista de actividades de recuperación (cuestións que deberá respostar,  traballos que deberán desenvolver) que realizarán pola súa conta e que irán entregando durante o 
período de recuperación. 

     Os contidos que se avalían na proba escrita recupéranse mediante a realización dunha nova proba obxectiva de forma online, que poderá se diferente en función de si o alumno superou algún trimestre 
ó longo do desenvolvemento do curso académico. 

     Os alumnos terán o enderezo de correo electrónico do profesor ,así como sesións a través de videoconfencia, para poder comunicarse con facilidade e ter un seguimento continuado, aclaración de 
dúbidas, orientación dos traballos propostos, etc. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á 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, sendo necesario para superar dita proba, alcanzar unha nota mínima dun 5, constando dita proba de cuestións teórico prácticas relacionadas coa materia impartida ó longo do curso. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Como Reforzo grupal: repasaranse os principais contidos e actividades de cada unidade didáctica como reforzo da aprendizaxe previamente a cada recuperación. 

 

Como reforzo educativo individualizado: estudarase o caso en concreto adaptándolle os contidos teórico-prácticos, a súa necesidade particular sempre e cando se acredite mediante informe ou certificado 
médico, que posúe algunha limitación, dificultade, minusvalía, lesión ou enfermidade que lle  impida o normal seguimento das actividades de ensino-+aprendizaxe que se leven a cabo. 

 


