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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académi-
co 

15016000  Cifp Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalería e turismo CSHOT04 Dirección de cociña Superior  Ordinario  

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña Segundo  10.0 210 210 

Profesorado asignado ao 
módulo 

Javier Quintáns Couselo 
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2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo aparecen reflexados en cada unidade didáctica  
vistas ata o día 13 de marzo de 2020, e evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito 
equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade empregaranse os 
instrumentos de avaliación descritos na presente programación. 

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

CA1.1 Caracterizáronse instalacións, equipamentos, máquinas, batería, ferramentas e utensilios relaciona-

dos coa produción de elaboracións de pastelaría e repostaría. 

CA1.2 Recoñeceuse a colocación e a distribución da maquinaria 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, espe-

cificando niveis de calidade. 

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

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

CA 2.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada. 

CA 2.2 Recoñecéronse as transformacións fisicoquímicas relacionadas coas técnicas básicas de pastelaría e 

repostaría 

CA 2.4 Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de elaboracións básicas, así como as técnicas para a súa 

obtención, en función das súas especificidades e aplicacións. 

CA 2.5 Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de masas e pastas, así como as técnicas para a súa obten-

ción, en función das súas especificidades e aplicacións. 

CA 2.6 Organizáronse as fases para a obtención de masas, pastas e outras elaboracións básicas. 

CA 2.8 Realizáronse os procesos de elaboración de masas, pastas e outras elaboracións básicas de distintos 

tipos, seguindo os procedementos establecidos e respectando a formulación. 

 

 

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

CA 3.1 Clasificáronse e caracterizáronse as sobremesas de cociña, xeadas e semifríos, e relacionáronse coas 

súas posibilidades de aplicación 

CA 3.2 Identificáronse as fases e os puntos clave nos procesos de elaboración de sobremesas de cociña, 

xeadas e semifrías, e estableceuse a súa secuencia 

CA 3.4 Realizáronse os procesos de elaboración respectando as formulacións e seguindo os procedementos 

establecidos 

CA 3.5 Realizáronse os procedementos de elaboración de produtos para persoas con necesidades alimenta-

rias específicas, evitando as contaminacións cruzadas 
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CA 3.9 Realizáronse os procedementos de elaboración de produtos para persoas con necesidades alimenta-

rias específicas, evitando as contaminacións cruzadas 

CA 3.10 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 

laboral e de protección ambiental. 

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

CA 4.1 Describíronse os principais elementos de decoración para sobremesas e outros produtos de reposta-

ría, e as súas alternativas de uso. 

CA 4.3 Identificáronse as necesidades de rexeneración dos produtos que o precisen. 

CA 4.4 Realizáronse técnicas de acabamento e decoración en función das características do produto final e 

as súas aplicacións, seguindo os procedementos establecidos. 

CA 4.9 Deducíronse as necesidades de conservación ata o momento do seu uso. 

CA 4.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos. 

Ata  o momento da declaración do estado de alarma impartíronse todas as UD recollidas na programación 

do curso. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así 

como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o 

procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

Criterios cualificación. 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que 

proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose  diariamente tanto de 

xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación 

contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios: 

Realizamos  probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de diverso tipo, 

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 neste apartado. Suporán un  30 % da cualificación final do módulo. 

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviron para avaliar proce-

dementos; Traballos individuais e grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de 

traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos 

procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 60 %  da cualificación do mó-

dulo. 

Formaron parte da cualificación ademais, o interese e ou traballo en equipo (cualificacións cualitativas e 

que formarán parte da avaliación de actitudes). Valorase unha actitude de respecto tanto de cara ao profe-

sorado coma os compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada en 

tempo e forma solicitada dos distintos materiais solicitados, a participación activa e o traballo. Suporán un  

10 %  da cualificación final do módulo. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non supera-
das 
Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, e logo dos resultados da segunda avaliación 

ordinaria, unha vez revisados os criterios de avaliación e os resultados de aprendizaxe, deseñáronse para o 

alumnado que non superou na avaliación ordinaria actividades de recuperación. 

3.1Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación para o alumnado co módulo non superado na segunda avaliación ordinaria, 

realizaranse co apoio do correo electrónico fundamentalmente. Estas actividades serán desenvoltas por 

todo o alumnado que non superou a segunda avaliación ordinaria. 

1. A actividades consistirán en dúas tarefas, un traballo conceptual- procedimental  que englobe as 

unidades didácticas dos semifrios e tamén dos xeados e sorbetes, en ditos traballos, tamén se pi-

den conceptos das outras UD, como apoio de ditos traballos, co obxecto de non deixalas de lado. 

Un deles ademais presentarase en power point. 

O peso porcentual da nota destas tarefas,  será do 60% para as dúas primeiras e do 40% para a terceira. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda 
de dereito á avaliación continua (PD) 

O proceso extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación 

continua consistirá: 

1. Nun traballo conceptual-procedimental  de resolución dun suposto práctico proporcionado 

polo profesor do módulo. 

En dito traballo hai dez apartados que o alumno debe de resolver, corresponde a cada apartado un punto, 

tendo que superar polo menos cinco dos apartados para obter unha cualificación positiva 

 

 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou par-
te do alumnado 
Como medidas de reforzo, está a disposición do alumnado o correo electrónico para a resolución de dúbi-

das. 
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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, no seu artigo 28: Ao comezo 

das actividades do curso académico, o equipo docente realizou  unha sesión de avaliación inicial do alum-

nado, que tivo coma fin coñecer as capacidades do mesmo, na que estivo a orientadora do centro. Tamén 

serviu para situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

 

Para este módulo pasouse durante a primeira semana do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre 

coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou  cos datos pro-

porcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. 

Hai unha gran heteroxeneidade no grupo, xa que dentro do mesmo, hai alumnado que xa cursou o CM de 

cociña, e alumnado que so tivo contacto coa gastronomía  no primeiro curso do módulo. 

Non hai alumnado que teña diagnosticado ningunha problemática especial 

 

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2020. 

 

Asndo: Javier Quintáns Couselo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


