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1. Identificación da programación 
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 
Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

INA Industrias 
alimentaria 

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría Ciclos 
formativos de 
grao medio 

Réxime 
xeral 
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas anuais Sesións 
anuais 
  

MP0025  Elaboracións de panadaría e bolaría 2019/2020  
 

11 347 347 

Profesorado asignado ao 
módulo 

MARÍA LUISA FONTELA ALBOR 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo –Elaboracións de Panadería e Bolería - 
evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun 
xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o 
alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programadas. 

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos 
para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 2020, 
empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

Os mínimos exixibles para alcanzar avaliación positiva neste módulo son os seguintes: 

Os mínimos exixibles para alcanzar avaliación positiva neste módulo son os seguintes: 

 
UF 1 Posta a punto de equipamento e instalacións 
*RA1-Pon a punto os equipamentos e as instalacións, e recoñece os dispositivos e o seu funcionamento. 
-Realizáronse as operacións de limpeza nas instalacións, empregando os produtos necesarios. 
-Describiuse o procedemento de eliminación de residuos empregados no mantemento e na limpeza das 
instalacións. 
-Identificouse o funcionamento, a constitución e os dispositivos de seguridade da maquinaria e dos 
equipamentos 
-Realizáronse as operacións de limpeza dos equipamentos e utensilios, empregando os produtos 
necesarios. 
-Identificouse a secuencia de operacións de arranque e parada das máquinas e dos equipamentos. 
-Reguláronse e/ou programáronse os equipamentos de elaboración en función dos requisitos do proceso. 
 
UF 2- Procedementos de elaboración de masas fermentables e obtención de pezas. 
*RA-1-Obtén masas fermentables de produtos de panadaría e bolaría, e xustifica a súa composición. 
-Describíronse e caracterizáronse fórmulas de masas de panadaría. 
-Relacionáronse os tipos de masas cos produtos de panadería que se desexe obter. 
-Calculouse a cantidade necesaria de cada ingrediente da masa para produtos de panadería 
-Pesáronse e dosificáronse os ingredientes, para elaboración de masas de panadería. 
-Controlouse o proceso de amasado para obter a masa para produtos de panadería 
-Describíronse e caracterizáronse fórmulas de masas de bolaría 
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-Relacionáronse os tipos de masas cos produtos de bolería que se desexe obter. 
-Calculouse a cantidade necesaria de cada ingrediente da masa para produtos de bolería 
-Pesáronse e dosificáronse os ingredientes para elaboración de masas de bolería. 
-Controlouse o proceso de amasado para obter a masa para produtos de bolería 
-Aplicáronse medidas de hixiene e seguridade alimentaria para asegurar a salubridade dos produtos de 
panadería e bolería obtidos 
*RA2- Forma pezas e relaciona as operacións co produto que se queira obter. 
-Aplicóuselles repouso ás masas de panadería nas condicións de temperatura e humidade requiridas. 
-Dividíronse manualmente ou mecanicamente as masas de panadería de xeito que se asegure o tamaño 
das pezas. 
-Amasáronse ou boleáronse as porcións de masa de panadería obtidas e aplicouse o repouso. 
-Déuselles forma ás pezas de pan en función do produto para elaborar. 
-Aplicóuselles repouso ás masas de bolería nas condicións de temperatura e humidade requiridas. 
-Dividíronse manualmente ou mecanicamente as masas de bolería de xeito que se asegure o tamaño das 
pezas. 
-Amasáronse ou boleáronse as porcións de masa de bolería obtidas e aplicouse o repouso. 
-Déuselles forma ás pezas de bolería en función do produto para elaborar. 
-Adoptáronse medidas de hixiene, de seguridade alimentaria e de prevención de riscos laborais durante a 
manipulación da masas de panadería e 
de bolería 
*RA3- Controla o proceso de fermentación e describe os seus fundamentos e as técnicas asociadas. 
-Describiuse a influencia da temperatura e da humidade no proceso de fermentación. 
-Seleccionáronse as cámaras de fermentación e os parámetros de control (temperaturas, humidade e 
tempos). 
-Analizouse a adaptación da formulación da masa en caso de aplicación de frío industrial. 
-Adoptáronse medidas de hixiene, seguridade alimentaria e prevención de riscos laborais. 
*RA4-Coce ou frite as pezas, e selecciona o tratamento térmico en función das características do produto 
final. 
-Seleccionouse o forno ou a frixideira, e os seus parámetros de control, en función do tipo de produto. 
-Cargouse ou alimentouse o forno ou a frixideira, e controlouse a cocción ou a fritura. 
-Contrastáronse coas súas especificacións as características do produto cocido ou fritido. 
-Asegurouse o arrefriamento do produto obtido no menor tempo posible. 
-Aplicáronse as medidas específicas de hixiene e seguridade durante os tratamentos. 
 
UF3- Procedemento de elaboración de recheos, e a súa aplicación e produtos finais 
*RA1-Elabora recheos e cubertas, con caracterización e aplicación das técnicas de elaboración. 
-Describíronse os tipos de cremas e recheos doces 
-Enumeráronse os ingredientes necesarios para cada tipo de crema ou recheo doce. 
-Explicouse o proceso de elaboración de cremas, recheos e recheos doces. 
-Seleccionáronse e pesáronse os ingredientes en función do produto de recheo doce que se procure. 
-Aplicouse a secuencia de operacións de elaboración, en recheos doces. 
-Identificouse o punto óptimo de montaxe ou consistencia de cada elaboración de recheo doce. 
-Aplicáronselles os tratamentos de conservación ás cremas, ou recheos doces. 
-Describíronse os tipos de recheos salgados 
-Enumeráronse os ingredientes necesarios para cada tipo de recheo salgado. 
-Explicouse o proceso de elaboración de recheos salgados. 
-Seleccionáronse e pesáronse os ingredientes en función do produto de recheo salgado que se procure. 
-Aplicouse a secuencia de operacións de elaboración, en recheos salgados. 
-Identificouse o punto óptimo de montaxe ou consistencia de cada elaboración de recheo salgado. 
-Aplicáronselles os tratamentos de conservación os recheos salgados 
-Describíronse os tipos de cubertas. 
-Enumeráronse os ingredientes necesarios para cada tipo de baño ou cuberta. 
-Explicouse o proceso de elaboración de cubertas. 
-Seleccionáronse e pesáronse os ingredientes en función do produto de cuberta que se procure. 
-Aplicouse a secuencia de operacións de elaboración, en cubertas 
-Identificouse o punto óptimo de montaxe ou consistencia de cada elaboración de cobertura. 
-Aplicáronselles os tratamentos de conservación ás cubertas. 
-Aplicáronse as normas de seguridade e hixiene alimentaria na elaboración de cubertas, recheos doces e 
salgados. 
*RA2- Compón produtos finais e xustifica a súa presentación. 
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-Preparáronse as cremas, os recheos e as cubertas de produtos finais doces. 
-Aplicáronse as cremas, os recheos e as cubertas na proporción acaída nos produtos finais doces. 
-Aplicáronse medidas de seguridade e hixiene na manipulación dos produtos doces. 
As UD 10, 12 e UD13 
Non foron desenvolvidas antes do 13 de marzo polo que non serán tidas en conta para avaliación do 
módulo, no presente curso 2019 – 2020. 
 A primeira parte constará de probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de 
diversos tipos: test, preguntas breves, casos prácticos e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos 
criterios de avaliación do módulo. No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas a 
que nos dará a cualificación final, sempre e cando en cada unha das probas sexa mínimo un 5. 
A entrega das fichas técnicas e traballos específicos deberá facerse nos prazos marcados pola profesora e 
farase en tempo e forma, de non ser así será motivo de avaliación negativa. Total desta proba será de un 
30% da cualificación final do módulo, ( 3 puntos). 
As actividades en taller, casos prácticos, diferentes elaboracións tanto a nivel individual e/ou en grupo 
servirannos para avaliar as técnicas e destrezas; prácticas individuais e grupais nos que se valora a estrutura 
e dominio de contidos, dinámica de traballo, utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles 
aspectos de procedementos recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 40% da 
cualificación do módulo. 
Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualificacións 
cualitativas e que formarán parte da avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás 
clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as, receptividade, así 
como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o 
traballo en equipo dos alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe persoal, e todos aqueles aspectos 
actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Dado o carácter fundamentalmente práctico do 
módulo, e dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación neste 
apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 30 % da cualificación final do módulo, (3 puntos). 
A nota da avaliación positiva será a suma dos tres apartados avaliables, sempre e cando cada un deles 
sexa como mínimo un 5. En caso contrario a nota será un 4 ata que recupere o apartado con avaliación 
negativa. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e 
comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda 
avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e 
probas correspondentes 

3.1 Actividades de recuperación 
As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, 
realizaranse con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela; tal e como se comezou a facer a partires do 
día 23 de marzo cando remataron de matricularse todo o alumnado deste módulo.  A partires desta data 
realízanse  diferentes tarefas  tanto de repaso como de novos contidos para os diferentes alumnos. Logo 
con este grupo de alumnado e módulo consistirá en: 

▪ Proba Específica 1. Resolver un suposto practico que consistirá en elaborar unha ficha técnica de 
fabricación de unha especialidade de pan artesano para un servicio de 20 persoas, na que se especificarán 
as necesidades de maquinaria, ferramentas, cálculo de materias primas e proceso de fabricación. 
▪ Proba Específica 2. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas alternativas, das 
cales seleccionará a correcta. Esta proba realizarase “on line” a través da aula virtual do CIFP Compostela. 
▪ O peso porcentual das dúas probas específicas é do 50% cada una, ámbalas dúas deben se de 5 ou 
superior. 
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua 
consistirá: 

▪ Proba Específica 1 

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá que resolver diferentes 
supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e desenvolvidos 
durante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico. Esta proba constará de preguntas curtas e tamén 
de tipo test (con respostas alternativas, das cales só unha será correcta) . Será obrigatorio superar 
positivamente o 60% das preguntas formuladas, para acadar unha puntuación de 5 puntos. 

Esta proba poderá ser realizarada “on line” através da aula virtual do CIFP Compostela, relacionada cos 
Resultados de Aprendizaxe e Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avalación 
positiva. 

Esta primeira parte teórica suporá o 40% final da nota do módulo. 

▪ Proba Específica 2 

Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes supostos relacionados cos 
Resultados de Aprendizaxe do modulo do que se trata. 

O candidato/a deberá realizar as seguintes probas ou supostos prácticos: 

- Confeccionar unha ficha técnica de elaboración de diversos pans para servir nun evento de 20 comensais, a 
ficha deberá recoller os cálculos de materias primas necesarias, así como a lista de maquinaria e ferramentas 
necesarias para poder realizar o evento, detallando todo o proceso de fabricación. 

- Confeccionar unha ficha técnica de elaboración de 3 variedades de bolería, (unha deberá ser rechea), para 
servir nun evento de almorzo para 20 comensais, a ficha deberá recoller os cálculos de materias primas 
necesarias, así como a lista de maquinaria e ferramentas necesarias para poder realizar o evento, detallando 
todo o proceso de fabricación. 

Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10, para considerala superada. 

Esta segunda parte teórica suporá o 60% final da nota do módulo. 

Ambas as dúas probas terán que ser superadas cunha nota mínima de 5 puntos. 

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto nas probas prácticas Proba 
Específica 2, como na proba teórica Proba Específica 1, non existindo a posibilidade de facer media entre as 
probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso. Únicamente farán media aritmética se as dúas probas 
teñen una culificación obtida igual ou superior a 5 puntos. 

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 40% Proba Específica 1 e 60% Proba Especifica 2, na 
nota final, unha vez superadas as dúas. 

Recordar que o alumnado que perda o dereito a avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia 
reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo 
profesional, terá dereito a realizar una proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final de módulos 
correspondente. Resolución do 30 de xullo de 2013 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre actividades semanais a través da Aula 
Virtual do CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas, nas que se tratan aspectos relacionados 
cos contidos necesarios para desenvolver as probas. 

Tamén se mantén un FORO aberto co alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 
 

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o 
desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación 
profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizou 
unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a formación 
previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e 
situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre 
coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos 
proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. 

Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se acordou 
que as probas conceptuais se fixeran preferentemente tipo TEST de preguntas con respostas alternativas, para 
facilitarlle ao alumnado a identificación e resolución do cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficiente. 
Tamén se tivo en conta o tempo de exección do cuestionario, asinándolle o suficiente sen límite. Este tipo de 
proba e medida, será a Proba Específica 2, prevista para a 3ª avaliación. 

 
María Luisa Fontela Albor 
Santiago de Compostela, 12 de maio de 2020 

 
 


