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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Dirección de cociña Ciclos
formativos de
grao superior

CSHOT04Hostalaría e turismo Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña 02019/2020 0210

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

Profesorado asignado ao módulo JAVIER QUINTANS COUSELO,ZULEMA CARMEN GARCÍA CAMPOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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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 - Supervisa a preparación das zonas de produción de sobremesas e recoñece as características das instalacións, os equipamentos e a maquinaria,
así como as necesidades de aprovisionamento interno.

RA2 - Realiza masas, pastas e outras elaboracións básicas, aplicando diversos procedementos.

RA3 - Elabora sobremesas de cociña, xeadas e semifrías, para o que establece a secuencia das fases e aplica procedementos establecidos.

RA4 - Presenta sobremesas e outros produtos de repostaría tendo en conta a relación entre os criterios estéticos e as características do produto final.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Caracterizáronse instalacións, equipamentos, máquinas, batería, ferramentas e utensilios relacionados coa produción de elaboracións de pastelaría
e repostaría.

CA1.3 Recoñecéronse as aplicacións das máquinas, a batería, os utensilios e as ferramentas.

CA1.6 Calculáronse as necesidades de xéneros para facer fronte a plans de produción determinados, especificando niveis de calidade.

CA1.7 Recoñecéronse e formalizáronse os documentos asociados ao abastecemento.

CA2.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.

CA2.4 Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de elaboracións básicas, así como as técnicas para a súa obtención, en función das súas especificidades
e aplicacións.

CA2.5 Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de masas e pastas, así como as técnicas para a súa obtención, en función das súas especificidades e
aplicacións.

CA3.1 Clasificáronse e caracterizáronse as sobremesas de cociña, xeadas e semifríos, e relacionáronse coas súas posibilidades de aplicación.

CA3.2 Identificáronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración de sobremesas de cociña, xeadas e semifrías, e estableceuse a súa
secuencia.

CA4.1 Describíronse os principais elementos de decoración para sobremesas e outros produtos de repostaría, e as súas alternativas de uso.

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

RA1 - Supervisa a preparación das zonas de produción de sobremesas e recoñece as características das instalacións, os equipamentos e a maquinaria,
así como as necesidades de aprovisionamento interno.

RA2 - Realiza masas, pastas e outras elaboracións básicas, aplicando diversos procedementos.

RA3 - Elabora sobremesas de cociña, xeadas e semifrías, para o que establece a secuencia das fases e aplica procedementos establecidos.

RA4 - Presenta sobremesas e outros produtos de repostaría tendo en conta a relación entre os criterios estéticos e as características do produto final.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Caracterizáronse instalacións, equipamentos, máquinas, batería, ferramentas e utensilios relacionados coa produción de elaboracións de pastelaría
e repostaría.

CA1.2 Recoñeceuse a colocación e a distribución da maquinaria de pastelaría e repostaría.

CA1.4 Realizáronse as operacións de posta en marcha das máquinas.

CA1.5 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento da maquinaria, a batería, as ferramentas e os utensilios.

CA1.8 Seleccionáronse os produtos tendo en conta a prioridade no seu consumo.

CA1.9 Trasladáronse as materias primas aos lugares de traballo en tempo e forma adecuados.

CA1.10 Realizáronse as operacións de rexeneración que precisen os xéneros para o seu uso posterior nas elaboracións de repostaría e similares.

CA1.11 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA1.12 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA2.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.

CA2.2 Recoñecéronse as transformacións fisicoquímicas relacionadas coas técnicas básicas de pastelaría e repostaría.

CA2.3 Caracterizáronse as técnicas relacionadas cos utensilios e as ferramentas de pastelaría e repostaría.

CA2.6 Organizáronse as fases para a obtención de masas, pastas e outras elaboracións básicas.

CA2.7 Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos.

CA2.8 Realizáronse os procesos de elaboración de masas, pastas e outras elaboracións básicas de distintos tipos, seguindo os procedementos
establecidos e respectando a formulación.

CA2.9 Preparáronse e presentáronse, de acordo coa definición do produto e/ou as técnicas de elaboración, produtos feitos con base en masas como pans,
bolos, tortas, pasteis, pastas e pastelaría salgada.

CA2.10 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento do seu uso ou rexeneración.

CA2.11 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as posibles anomalías e as súas medidas de corrección.

CA2.12 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA2.13 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.3 Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos.

CA3.4 Realizáronse os procesos de elaboración respectando as formulacións e seguindo os procedementos establecidos.

CA3.5 Realizáronse os procedementos de elaboración de produtos para persoas con necesidades alimentarias específicas, evitando as contaminacións
cruzadas.

CA3.6 Deducíronse as necesidades de rexeneración e/ou de conservación ata o momento do seu uso.

CA3.7 Valoráronse os resultados finais e identificáronse as posibles anomalías e as súas medidas de corrección.

CA3.8 Valoráronse os posibles prexuízos para a saúde de persoas con necesidades alimentarias específicas causados por unha inadecuada manipulación
ou elaboración.

CA3.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos.
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Criterios de avaliación do currículo

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

CA4.2 Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios para a súa decoración e presentación.

CA4.3 Identificáronse as necesidades de rexeneración dos produtos que o precisen.

CA4.4 Realizáronse técnicas de acabamento e decoración en función das características do produto final e as súas aplicacións, seguindo os
procedementos establecidos.

CA4.5 Dispuxéronse os elementos da decoración seguindo criterios estéticos ou deseños preestablecidos.

CA4.6 Deseñáronse e realizáronse decoracións para repostaría e produtos similares.

CA4.7 Realizáronse montaxes de expositores para produtos de repostaría.

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

CA4.9 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento do seu uso.

CA4.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA4.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

MÍNIMOS ESIXIBLES :

CA2.8 - Realizáronse os procesos de elaboración de masas, pastas e outras elaboracións básicas de distintos tipos, seguindo os procedementos

establecidos e respectando a formulación

CA1.3 - Recoñecéronse as aplicacións das máquinas, a batería, os utensilios e as ferramentas.

CA1.6 - Calculáronse as necesidades de xéneros para facer fronte a plans de produción determinados, especificando niveis de calidade.

CA1.4 - Realizáronse as operacións de posta en marcha das máquinas

CA1.5 - Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento da maquinaria, a batería, as ferramentas e os utensilios

CA1.7 - Recoñecéronse e formalizáronse os documentos asociados ao abastecemento.

CA1.8 - Seleccionáronse os produtos tendo en conta a prioridade no seu consumo.

CA1.9 - Trasladáronse as materias primas aos lugares de traballo en tempo e forma adecuados

CA1.11 - Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA2.4 - Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de elaboracións básicas, así como as técnicas para a súa obtención, en función das súas

especificidades e aplicación

CA2.5 - Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de masas e pastas, así como as técnicas para a súa obtención, en función das súas

especificidades e aplicacións.

CA3.4 - Realizáronse os procesos de elaboración respectando as formulacións e seguindo os procedementos establecidos.

CA3.1- Clasificar, caracterizar e respectar as fases de ealboración de sobremesas de cociña xeadas, e semifrios, establecendo a secuencia

correcta de elaboración.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.1 - Describíronse os principais elementos de decoración para sobremesas e outros produtos de repostaría, e as súas alternativas de uso.

CA4.11 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A PROBA CONSISTIRÁ NA REALIZACIÓN DO SEGUINTE EXERCICIO:

A CONTESTACIÓN POR ESCRITO DUNHA SERIE DE PREGUNTAS QUE ENGLOBEN TODAS AS UD  QUE SE EXPLICARON E

PRACTICARON NA MODALIDADE DE ORDINARIO. AS PREGUNTAS PODERAN SER DE CARACTER TIPO TEST, PREGUNTAS DE

RESPOSTA CORTA E MESMO ALGUNHA PARA DESENROLAR E XUSTIFICAR A RESPOSTA

A PUNTUACIÓN MÁXIMA ACADADA SERÁN 10 PUNTOS, HABERÁ QUE ACADAR UNHA NOTA POSITIVA DE CINCO PUNTOS PARA

SUPERAR A PROBA.

A NON SUPERACIÓN DO EXERCICIO TERÁ CARACTER ELIMINATORIO.

A duración da proba será de máximo 90 MINUTOS.

Como bibliografía de consulta empregaráse o libro de  elaboración de pastelería y repostería en cocina de editorial Altamar, libro de texto que se

utilizou no mesmo módulo, na modalidade de ordinario

Para o seu desenvolvemento será necesario, DNI e Bolígrafo azul.

Non se permitirá o emprego de ningún dispositivo electrónico nin calculadora.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A PROBA CONSISTIRÁ NA REALIZACIÓN PRÁCTICA DUNHA ELABORACIÓN PROPORCIONADA POLO DOCENTE, QUE ENGLOBARÁ A

MAIOR CANTIDADE POSIBLE DE CONTIDOS VISTOS NAS DIFERENTES UD, CONSTARÁ DE DUAS PARTES:

PRIMEIRA PARTE.

O candidat@ terá que cubrir unha ficha técnica de produción da elaboración proposta , onde constará: nome da elaboración, ingredientes,

cantidades e unidades de medida necesarias para o número de persoas que lle diga o profesor, xeito de  elaboración, coidados e puntos clave

coma por exemplo, repousos, temperaturas, etc,  presentación, forma de servizo, maquinaria e utillaxe necesario, así como, de ser caso, coidados

a ter en conta ou recomendacións necesarias., terá media hora para a súa realización.

SEGUNDA PARTE :

 A partires dos elementos reflectidos na ficha técnica, o candidat@ procederá á elaboración e presentación, nun máximo dunha hora e media da

proposta feita. Durante a realización da proba non se poderá consultar libro de texto nin receitario.

Será necesario traer maletín ou similar coas ferramentas propias de pastelaría- repostaría e uniforme completo segundo as normas de seguridade
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e hixiene. Non se poden ter teléfonos  móbiles ou dispositivos similares durante o transcurso da proba.

A PROBA TERÁ UNHA PUNTUACIÓN DE 10 PUNTOS, REPARTINDOSE DO SEGUINTE XEITO: TRES PUNTOS PARA A FICHA DE

PRODUCIÓN, E SETE PUNTOS PARA A REALIZACIÓN PRÁCTICA DO EXERCICIO PROPOSTO. OBTENSE A NOTA MEDIA DAS DÚAS

PARTES.

A CUALIFICACIÓN TOTAL OBTENSE FACENDO A MEDIA ENTRE A PRIMEIRA PARTE E A SEGUNDA TENDO UN PESO DE CINCO PUNTOS

CADA PARTE.
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