
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

San Rosendo 2019/202027006966 Mondoñedo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

AGA Xestión forestal e do medio natural Ciclos
formativos de
grao superior

CSAGA01Agraria Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0812 Xestión cinexética 02019/2020 0105

MP0812_12 Censo de fauna, conservación e mellora do hábitat, e control de
especies

02019/2020 060

MP0812_22 Produción de especies e aproveitamento sustentable dun espazo
cinexético

02019/2020 045

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO JAVIER BURGO VARELA,ANA LÓPEZ ALONSO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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

(MP0812_22) RA1 - Organiza e supervisa a produción de especies con fins cinexéticos, tendo en conta a relación entre as instalacións, os medios e as
técnicas, e as características das especies.
(MP0812_12) RA1 - Realiza traballos de censo de fauna tendo en conta a relación entre as técnicas, os medios e os métodos, e as características do
hábitat e das especies.
(MP0812_22) RA2 - Planifica e organiza o aproveitamento sustentable dun espazo cinexético, para o que analiza o plan de ordenación, tendo en conta a
relación entre as modalidades de caza e as características do medio e as especies.
(MP0812_12) RA2 - Organiza e supervisa os traballos de conservación e mellora do hábitat das especies cinexéticas e asociadas, analizando as técnicas
e os procedementos.
(MP0812_12) RA3 - Realiza tarefas de vixilancia, seguimento e control das poboacións de especies dun espazo cinexético, para o que analiza as técnicas
e os métodos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0812_12) CA1.1 Identificouse a morfoloxía, a bioloxía, os hábitos e a distribución das especies animais dun espazo cinexético.

(MP0812_22) CA1.1 Caracterizáronse as explotacións con fins cinexéticos segundo a especie producida.

(MP0812_22) CA1.2 Describiuse o protocolo de recepción e de expedición de animais.

(MP0812_12) CA1.2 Determináronse os parámetros poboacionais.

(MP0812_12) CA1.3 Seleccionouse o método de censo e o protocolo de actuación, segundo as características do hábitat e da poboación.

(MP0812_22) CA1.3 Estableceuse o plan de alimentación, reprodución e cría.

(MP0812_22) CA1.4 Describíronse as técnicas de captura e manexo de animais en vivo.

(MP0812_22) CA1.5 Detalláronse os métodos para realizar introducións, repoboacións, translocacións e soltas.

(MP0812_22) CA1.6 Valorouse o impacto das repoboacións no medio natural.

(MP0812_12) CA1.7 Organizáronse os recursos humanos e materiais necesarios para realizar un censo de fauna.

(MP0812_22) CA1.7 Organizáronse os recursos humanos e materiais para a produción e repoboación de especies cinexéticas.

(MP0812_12) CA1.8 Aplicouse a normativa ambiental, a específica de ordenación da fauna, a de benestar animal e a de prevención de riscos laborais.

(MP0812_22) CA1.8 Aplicouse a normativa ambiental, a específica de caza, a de benestar animal e a de prevención de riscos laborais.

(MP0812_12) CA2.1 Caracterizáronse os compoñentes do hábitat das especies cinexéticas.

(MP0812_22) CA2.2 Definíronse os tipos de terreos segundo o seu aproveitamento cinexético.

(MP0812_12) CA2.2 Avaliouse o estado do hábitat e, de ser o caso, propuxéronse medidas correctoras.

(MP0812_22) CA2.3 Describíronse as técnicas e as modalidades de caza.

(MP0812_12) CA2.4 Determináronse e supervisáronse os traballos de conservación e mellora do hábitat.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0812_22) CA2.4 Estableceuse o plan de caza segundo o potencial cinexético do terreo.

(MP0812_12) CA2.5 Calculáronse as necesidades e determinouse a localización de puntos de auga, refuxios, comedeiros e outros elementos.

(MP0812_22) CA2.5 Valoráronse os trofeos en campo e en man.

(MP0812_12) CA2.6 Seleccionáronse os medios, as máquinas, as ferramentas e os equipamentos utilizados nos traballos de avaliación, conservación e
mellora do hábitat.

(MP0812_22) CA2.6 Programouse a celebración e o desenvolvemento das accións cinexéticas.

(MP0812_22) CA2.7 Coordináronse os recursos humanos e materiais necesarios para a planificación e organización dun aproveitamento cinexético.

(MP0812_12) CA2.7 Organizáronse os recursos humanos e materiais necesarios para realizar os traballos de avaliación, conservación e mellora do
hábitat.

(MP0812_22) CA2.8 Aplicouse a normativa ambiental, a específica de caza e a de prevención de riscos laborais.

(MP0812_12) CA2.8 Aplicouse a normativa ambiental, a de certificación de calidade cinexética, a específica de caza e a de prevención de riscos laborais.

(MP0812_12) CA3.1 Analizouse o plan de vixilancia e control dun espazo cinexético.

(MP0812_12) CA3.3 Describiuse o procedemento de inspección, e de ordenación e instrución de expedientes sancionadores.

(MP0812_12) CA3.4 Detalláronse os métodos de detección e control de doenzas.

(MP0812_12) CA3.5 Determinouse a necesidade de controlar predadores e establecéronse os métodos de control.

(MP0812_12) CA3.6 Seleccionáronse, manexáronse e mantivéronse os medios, os equipamentos, os útiles e as ferramentas que se utilizan nos traballos
de vixilancia e control dun espazo cinexético.

(MP0812_12) CA3.7 Organizáronse os recursos humanos e materiais nas tarefas de vixilancia e control dun espazo cinexético.

(MP0812_12) CA3.8 Aplicouse a normativa ambiental, a específica de caza, a de benestar animal e a de prevención de riscos laborais.

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

(MP0812_12) RA1 - Realiza traballos de censo de fauna tendo en conta a relación entre as técnicas, os medios e os métodos, e as características do
hábitat e das especies.
(MP0812_22) RA2 - Planifica e organiza o aproveitamento sustentable dun espazo cinexético, para o que analiza o plan de ordenación, tendo en conta a
relación entre as modalidades de caza e as características do medio e as especies.
(MP0812_12) RA2 - Organiza e supervisa os traballos de conservación e mellora do hábitat das especies cinexéticas e asociadas, analizando as técnicas
e os procedementos.
(MP0812_12) RA3 - Realiza tarefas de vixilancia, seguimento e control das poboacións de especies dun espazo cinexético, para o que analiza as técnicas
e os métodos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0812_12) CA1.4 Establecéronse sobre mapa ou sobre un plano itinerarios, áreas de mostraxe e puntos de censo e control.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0812_12) CA1.5 Recolléronse e procesáronse os datos de campo.

(MP0812_12) CA1.6 Elaboráronse informes cos resultados obtidos.

(MP0812_22) CA2.1 Interpretáronse plans de ordenación e aproveitamento cinexético.

(MP0812_12) CA2.3 Calculouse a capacidade de acollemento do medio.

(MP0812_12) CA3.2 Recoñecéronse as prohibicións, as infraccións e as sancións en materia de caza.

PARA A PROBA TEÓRICA

DENTRO DA UF 1 : CENSO DE FAUNA, CONSERVACIÓN E MELLORA DO HÁBITAT E CONTROL DE ESPECIES

Dentro da unidade didáctica RA 1 Realiza traballos de censo de fauna tendo en conta a relación entre as técnicas, os medios e os métodos, e as

características do hábitat e das especies.

CA 1.1. Identificouse a morfoloxía, a bioloxía, os hábitos e a distribución das especies animais dun espazo cinexético.

CA 1.2. Determináronse os parámetros poboacionais.

Dentro da unidade didáctica RA 2 Organiza e supervisa os traballos de conservación e mellora do hábitat das especies cinexéticas e asociadas,

analizando as técnicas e os procedementos.

CA 2.1. Caracterizáronse os compoñentes do hábitat das especies cinexéticas.

CA 2.6. Seleccionáronse os medios, as máquinas, as ferramentas e os equipamentos utilizados nos traballos de avaliación, conservación e mellora

do hábitat.

Dentro da unidade didáctica RA 3 Realiza tarefas de vixilancia, seguimento e control das poboacións de especies dun espazo cinexético, para o

que analiza as técnicas e os métodos.

CA 3.1. Analizouse o plan de vixilancia e control dun espazo cinexético.

CA 3.3. Describiuse o procedemento de inspección, e de ordenación e instrución de expedientes sancionadores.

DENTRO DA UF 2 : PRODUCCIÓN DE ESPECIES E APROVEITAMENTO SUSTENTABLE DUN ESPAZO CINEXÉTICO

Dentro da unidade didáctica RA 1 Organiza e supervisa a produción de especies con fins cinexéticos, tendo en conta a relación entre as

instalacións, os medios e as técnicas, e as características das especies.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 1.3. Estableceuse o plan de alimentación, reprodución e cría.

CA 1.4. Describíronse as técnicas de captura e manexo de animais en vivo.

CA 1.5. Detalláronse os métodos para realizar introducións, repoboacións, translocacións e soltas.

Dentro da unidade didáctica RA 2 Planifica e organiza o aproveitamento sustentable dun espazo cinexético, para o que analiza o plan de

ordenación, tendo en conta a relación entre as modalidades de caza e as características do medio e as especies.

CA 2.2. Definíronse os tipos de terreos segundo o seu aproveitamento cinexético.

CA 2.3. Describíronse as técnicas e as modalidades de caza.

CA 2.5. Valoráronse os trofeos en campo e en man.

PARA A PROBA PRÁCTICA

DENTRO DA UF 1 : CENSO DE FAUNA, CONSERVACIÓN E MELLORA DO HÁBITAT E CONTROL DE ESPECIES

Dentro da unidade didáctica RA 1 Realiza traballos de censo de fauna tendo en conta a relación entre as técnicas, os medios e os métodos, e as

características do hábitat e das especies.

CA 1.4. Establecéronse sobre mapa ou sobre un plano itinerarios, áreas de mostraxe e puntos de censo e control.

CA 1.6. Elaboráronse informes cos resultados obtidos.

Dentro da unidade didáctica RA 2 Organiza e supervisa os traballos de conservación e mellora do hábitat das especies cinexéticas e asociadas,

analizando as técnicas e os procedementos.

CA 2.3. Calculouse a capacidade de acollemento do medio.

Dentro da unidade didáctica RA 3 Realiza tarefas de vixilancia, seguimento e control das poboacións de especies dun espazo cinexético, para o

que analiza as técnicas e os métodos.

CA 3.2. Recoñecéronse as prohibicións, as infraccións e as sancións en materia de caza.

DENTRO DA UF 2 : PRODUCCIÓN DE ESPECIES E APROVEITAMENTO SUSTENTABLE DUN ESPAZO CINEXÉTICO

Dentro da unidade didáctica RA 2 Planifica e organiza o aproveitamento sustentable dun espazo cinexético, para o que analiza o plan de

ordenación, tendo en conta a relación entre as modalidades de caza e as características do medio e as especies.

CA 2.1. Interpretáronse plans de ordenación e aproveitamento cinexético.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita na que se avaliará sobre os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva.

Esta primeira proba podrá estar composta por varios exames.

Para acadar o aprobado será necesario o aprobado en todolos exames dos que conste a primeira proba.

4.a) Primeira parte da proba
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A duración non excederá de 3 horas.

MATERIAL NECESARIO: Bolígrafo azul, calculadora científica non programable

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá nunha proba práctica na que se avaliará sobre os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva.

Esta segunda parte proba podrá estar composta por exámes orales, simulacións, ejercicios informáticos, prácticas de laboratorio.

Para acadar o aprobado será necesario o aprobado en todolos exames dos que conste a primeira proba.

A duración non excederá de 4 horas.

MATERIAL NECESARIO: Bolígrafo azul, calculadora científica non programable, botas con punta de seguridade
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