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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

RA1 - Organiza as tarefas para as elaboracións de sobremesas de restauración, para o que analiza as fichas técnicas.

RA2 - Elabora sobremesas á base de froitas e recoñece os procedementos aplicados.

RA3 - Elabora sobremesas á base de lácteos e identifica os métodos e os procedementos aplicados.

RA4 - Elabora sobremesas fritidas ou de tixola, e recoñece os procedementos aplicados.

RA5 - Elabora xeados e sorbetes, e identifica as fases, os métodos e as técnicas aplicadas.

RA6 - Elabora semifríos e recoñece os procedementos aplicados.

RA7 - Presenta sobremesas empratadas a partir de elaboracións de pastelaría e repostaría, e xustifica a estética do produto final, tendo en conta o tipo de
establecemento e a oferta gastronómica.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Valorouse a estacionalidade, o tipo de establecemento, a oferta gastronómica e os custos para o escandallo.

CA1.2 Interpretáronse os documentos relacionados coa produción.

CA1.3 Determinouse a secuencia das fases da produción.

CA1.4 Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc.

CA1.5 Analizáronse as necesidades de decoración.

CA1.6 Recoñeceuse a importancia da orde e da limpeza na boa marcha do traballo.

CA1.7 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA1.8 Determináronse os procesos procurando unha utilización racional dos recursos materiais e enerxéticos.

CA1.9 Valorouse, desde o ámbito organizativo, a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA2.1 Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de froitas en relación coas súas posibilidades de aplicación.

CA2.2 Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA2.3 Analizouse a estacionalidade e os estados de comercialización das materias primas (conxeladas, liofilizadas, ultraconxeladas, etc.).

CA2.4 Realizáronse as tarefas de organización e estableceuse a secuencia das fases do proceso para elaborar sobremesas á base de froitas.

CA3.1 Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de lácteos.

CA3.2 Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA4.1 Caracterizáronse os tipos de sobremesas de tixola.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA4.3 Distinguíronse as fases do proceso de elaboración.

CA5.1 Caracterizáronse os tipos de xeados e sorbetes.

CA5.2 Identificáronse as materias primas específicas de xeados e sorbetes.

CA5.3 Distinguíronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración.

CA6.1 Caracterizáronse os tipos de semifríos.

CA6.2 Distinguíronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración.

CA7.1 Identificouse o proceso de utilización ou rexeneración de produtos.

CA7.2 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos.

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

RA2 - Elabora sobremesas á base de froitas e recoñece os procedementos aplicados.

RA3 - Elabora sobremesas á base de lácteos e identifica os métodos e os procedementos aplicados.

RA4 - Elabora sobremesas fritidas ou de tixola, e recoñece os procedementos aplicados.

RA5 - Elabora xeados e sorbetes, e identifica as fases, os métodos e as técnicas aplicadas.

RA6 - Elabora semifríos e recoñece os procedementos aplicados.

RA7 - Presenta sobremesas empratadas a partir de elaboracións de pastelaría e repostaría, e xustifica a estética do produto final, tendo en conta o tipo de
establecemento e a oferta gastronómica.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos e a súa viabilidade.

CA2.6 Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas á base de froitas seguindo os procedementos establecidos e tendo en conta o tipo de
establecemento, así como o tipo de oferta gastronómica.

CA2.7 Fixéronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA2.8 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA2.9 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA2.10 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1 Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de lácteos.

CA3.2 Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA3.3 Distinguíronse as fases do proceso de elaboración respectando a formulación.

CA3.4 Identificáronse os puntos clave no proceso de elaboración.

CA3.5 Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas á base de lácteos seguindo os procedementos establecidos.

CA3.6 Fixéronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA3.7 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA3.8 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA3.9 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA3.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.3 Distinguíronse as fases do proceso de elaboración.

CA4.4 Identificáronse os puntos clave no proceso de elaboración.

CA4.5 Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas de tixola seguindo os procedementos establecidos.

CA4.6 Fixéronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA4.7 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA4.8 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA4.9 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA4.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA5.2 Identificáronse as materias primas específicas de xeados e sorbetes.

CA5.3 Distinguíronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración.

CA5.4 Realizáronse os procesos de elaboración de xeados e sorbetes seguindo os procedementos establecidos.

CA5.5 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA5.6 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA5.7 Identificáronse as decoracións para aplicar en xeados e sorbetes de diferentes tipos.

CA5.8 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA5.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Realizáronse os procesos de elaboración de semifríos seguindo os procedementos establecidos.

CA6.4 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA6.5 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA6.6 Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA6.7 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA7.1 Identificouse o proceso de utilización ou rexeneración de produtos.

CA7.2 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos.

CA7.3 Realizáronse as técnicas de presentación e decoración en función das características do produto final e as súas aplicacións.

CA7.4 Identificáronse os principais elementos de decoración en pastelaría e repostaría, así como as alternativas ao seu uso.

CA7.5 Dispuxéronse os elementos da elaboración seguindo criterios estéticos preestablecidos.

CA7.6 Realizáronse os procesos de decoración de sobremesas seguindo os procesos establecidos para a súa presentación.

CA7.7 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento do seu consumo.

CA7.8 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA7.9 Manifestouse disposición e iniciativa para a innovación.

CA7.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Sobremesas de restauración son:

RA1. Organiza as tarefas para as elaboracións de sobremesas de restauración, para o que analiza as fichas técnicas.

CA1.2. Interpretáronse os documentos relacionados coa produción.

CA1.4. Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc.

CA1.5. Analizáronse as necesidades de decoración.

CA1.6. Recoñeceuse a importancia da orde e da limpeza na boa marcha do traballo.

CA1.7. Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA1.8. Determináronse os procesos procurando unha utilización  racional dos recursos materiais e enerxéticos.

CA1.9. Valorouse, desde o ámbito organizativo, a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A2. Elabora sobremesas á base de froitas e recoñece os procedementos aplicados.

CA2.1. Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de froitas en relación coas súas posibilidades de aplicación.

CA2.4. Realizáronse as tarefas de organización e estableceuse a secuencia das fases do proceso para elaborar sobremesas á base de froitas.

CA2.5. Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos e a súa viabilidade.

CA2.8. Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA2.9. Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA2.10. Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA2.11. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

RA3. Elabora sobremesas á base de lácteos e identifica os métodos e os procedementos aplicados.

CA3.1. Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de lácteos.

CA3.3. Distinguíronse as fases do proceso de elaboración respectando a formulación.

CA3.4. Identificáronse os puntos clave no proceso de elaboración.

CA3.5. Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas á base de lácteos seguindo procedementos establecidos.

CA3.7. Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA3.8. Valoráronse os resultados finais e identificáronse asmedidas de corrección.

CA3.9. Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA3.10. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

RA4. Elabora sobremesas fritidas ou de tixola, e recoñece os procedementos aplicados.

CA4.2. Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA4.3. Distinguíronse as fases do proceso de elaboración.

CA4.4. Identificáronse os puntos clave no proceso de elaboración.

CA4.5. Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas de tixola  seguindo os procedementos establecidos.

CA4.6. Fixéronse as sobremesas tradicionais de Galicia.

CA4.7. Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA4.8. Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA4.9. Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA4.10. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

RA5. Elabora xeados e sorbetes, e identifica as fases, os métodos e as técnicas aplicadas.

CA5.1. Caracterizáronse os tipos de xeados e sorbetes.

CA5.2. Identificáronse as materias primas específicas de  xeados e sorbetes.

CA5.3. Distinguíronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración.

CA5.4. Realizáronse os procesos de elaboración de xeados e sorbetes seguindo os procedementos establecidos.

CA5.5. Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.

CA5.6. Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA5.8. Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA5.9. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

RA6. Elabora semifríos e recoñece os procedementos aplicados.

CA6.1. Caracterizáronse os tipos de semifríos.

CA6.2. Distinguíronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración.

CA6.3. Realizáronse os procesos de elaboración de semifríos seguindo os procedementos establecidos.

CA6.4. Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento da súa utilización ou rexeneración.
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CA6.5. Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA6.6. Executáronse todas as actividades aplicando o sistema de APPCC e participando na mellora da calidade.

CA6.7. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

RA7. Presenta sobremesas empratadas a partir de elaboracións de pastelaría e repostaría, e xustifica a estética do produto final, tendo en conta o

tipo de establecemento e a

oferta gastronómica.

CA7.2. Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos.

CA7.3. Realizáronse as técnicas de presentación e decoración en función das características do produto final e as súas aplicacións.

CA7.4. Identificáronse os principais elementos de decoraciónen pastelaría e repostaría, así como as alternativas ao seu uso.

CA7.6. Realizáronse os procesos de decoración de sobremesas seguindo os procesos establecidos para a súa presentación.

CA7.7. Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento do seu consumo.

CA7.8. Valoráronse os resultados finais e identificáronse as medidas de corrección.

CA7.10. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A primeira parte da proba, de carácter teórico e eliminatorio, representará o 50% da nota final. Para acceder a segunda parte será necesario

acadar unha nota mínima de 5 sobre 10

A segunda parte da proba, de carácter práctico, representará un 50% da nota final, sendo necesario acadar nota mínima de 5 sobre 10 para poder

facer a media entre elas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita (tipo test e/ou preguntas de desenvolvemento), que versará sobre unha mostra

suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. Cualificarase de cero a dez puntos.

Para superar esta primeira parte da proba as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, esta

cualificación será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes (test ou desenvolvemento) desta proba, expresada con

números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

Normas de obrigado cumprimento:

- Sobre a mesa  só deberán ter o seu documento de identificación.

- Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

- Está prohibido o emprego de móbiles, dispositivos de transmisión de información. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

- Non deberán levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levantarán a man e serán atendidos polo profesorado.

- Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos dende o comezo de cada parte da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

¿Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

4.a) Primeira parte da proba
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que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso o profesor

ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba, realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio, e consistirá na

realización de actividades de carácter práctico que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A proba consistirá na realización dun determinado número de tarefas de carácter práctico, na aula-taller, nas que se poñan de  manifesto as

destrezas e habilidades.

Para superar esta segunda parte da proba as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Normas de obrigado cumprimento na aula-taller:

- A persoa candidata presentara na entrada ao  taller  o seu documento de identificación.

- Deberán dispor dos seus  útiles e ferramentas de  uso profesional.

- A persoa candidata presentarase a proba co uniforme profesional completo, e en perfecto estado, cumprindo en todo momento coa

normativa hixienico-sanitaria.

- Está prohibido o emprego de móbiles, dispositivos de transmisión de información. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

- Non deberán abandonar o taller no que se realiza a proba  sen o permiso do profesorado.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

¿Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso o profesor

ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero¿
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