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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo cociña e  gastronomía 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalaría e turismo CMHOT01 Cociña e gastronomía CF grao 
Medio 

Réxime 
de 
adultos 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría 2019/20 7.0 240 240 

Profesorado asignado ao módulo Juan Acevedo Prado 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva no módulo  de Procesos Básicos de pastelería e Repostería son: 

 

CA1.1 - Interpretouse a información contida nos documentos asociados á produción en relación cos equipamentos para 
empregar. 

CA1.3 - Realizáronse as operacións de limpeza, de xeito que se asegure a total eliminación dos refugallos dos produtos de 
elaboración e de limpeza. 

CA1.4 - Realizáronse as operacións de posta en marcha de maquinaria seguindo os procedementos establecidos. 

CA1.6 - Reguláronse e/ou programáronse os equipamentos de elaboración en función dos requisitos do proceso. 

CA1.8 - Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios previamente ao desenvolvemento das tarefas. 

CA1.9 - Seleccionáronse útiles, ferramentas e equipos de traballo necesarios para facer fronte á realización das tarefas. 

CA1.10 - Preparáronse os fornos, os cocedoiros, as frixideiras, os baños maría e calquera outro equipamento necesario para a 
elaboración, e seleccionáronse as condicións de tempo e temperatura axeitadas. 

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

CA2.1 - Recoñecéronse as características xerais das masas e das pastas básicas (quebradas, batidas, escaldadas, folladas, 
etc.). 

CA2.2 - Identificáronse os produtos máis significativos obtidos a partir de masas e de pastas básicas. 

CA2.4 - Realizouse o aprovisionamento de materias primas e a preparación de útiles e equipamentos a partir da ficha técnica de 
fabricación, ou procedementos que a substitúan, e verificouse o axuste das características dos ingredientes ao requirido no 
proceso. 

CA2.5 - Interpretouse a fórmula e a función de cada ingrediente. 

CA2.6 - Axustáronse para cada produto os ingredientes e a cantidade para elaborar. 

CA2.7 - Aplicáronse en cada caso técnicas de peneirado, dosificación, mesturado, amasado, refinado, batido, montado ou 
emulsionado, laminado, follaxe e outras necesarias. 

CA3.1 - Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de recheos, cremas, baños, coberturas, etc., en función das súas 
especificidades e das súas aplicacións. 
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CA3.2 - Caracterizáronse os métodos, as técnicas e os procesos de obtención de cremas, recheos, baños, coberturas, etc. 

CA3.3 - Interpretouse a formulación de cada produto. 

CA3.4 - Identificouse a función de cada ingrediente. 

CA3.5 - Axustouse a formulación para os produtos e as cantidades que cumpra elaborar. 

CA3.6 - Realizouse o aprovisionamento de materias primas e a preparación de útiles e de equipamentos a partir da ficha técnica 
de fabricación, ou procedementos que a substitúan, e verificouse o axuste das características dos ingredientes ao requirido no 
proceso. 

CA3.7 - Utilizáronse en cada caso as técnicas de elaboración apropiadas a cada produto: tostado, pelado, triturado, moído e 
refinado de froitos secos; mesturado, batido ou emulsionado, fundido, temperado, moldeamento, cocción, etc. 

CA3.8 - Seguiuse a secuencia de incorporación dos ingredientes. 

CA3.9 - Controlouse a temperatura, a fluidez, a cocción, e a montaxe ou consistencia de cada elaboración. 

CA4.1 - Describíronse os principais elementos de decoración en pastelaría e repostaría, e as súas alternativas de uso. 

CA4.2 - Interpretouse a ficha técnica de fabricación para o acabamento do produto. 

CA4.3 - Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para a terminación do produto de pastelaría ou repostaría. 

CA4.5 - Realizáronse as técnicas de terminación ou acabamento en función das características do produto final, seguindo os 
procedementos establecidos. 

CA4.7 - Aplicouse o método de conservación necesario ata o momento da súa utilización ou rexeneración. 

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

CA4.9 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

 

A UD 10 non foi desenvolvida, polo que non se terá en conta no proceso de avaliación do presente 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 DE CUALIFICACIÓN: 

 

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información 
sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento farase 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: 

 

Realizaremos  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. Neste apartado, a cualificación deberá ser superior ou igual a 5 puntos sobre 10. 

 

As actividades diarias, traballos, probas prácticas e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar procedementos; 
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 procedementais recollidos nos criterios de avaliación 
do módulo. Suporán un 60 %  da cualificación do módulo.  Neste apartado, a cualificación deberá ser superior ou igual a 5 puntos 
sobre 10 

 

Formarán parte da cualificación ademais, a presentación e o interese/traballo en equipo. 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 
correcta uniformidade e limpeza da mesma, posesión de tódalas ferramentas do módulo e coidado da imaxe pesoal, (Dentro 
deste apartado, o alumnado traerá o rostro limpo e aseado, afeitado diario da barba, pelo curto ou recollido e totalmente cuberto 
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polo gorro de cociña, non se permiten pendentes nin e cravos en zonas visibles, non se permiten aneis, pulseiras nin reloxos, 
uñas cortas, limpas e sin esmaltes) e todos aqueles aspectos  recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Dado o carácter 
fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles  

 

alumnos/as que a súa cualificación neste apartado sexa inferior a 5 sobre 10.    Suporán un  10 %  da cualificación final do 
módulo. 

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 para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 
As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse con apoio da 
comunicación co alumnado mediante correo electrónico e outros medios, tal e como se ven realizando ao longo do presente 
curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo e consistirán en: 

 Na realización de unha actividade relacionada co proceso produtivo e elaboración do cacao. 

 Na presentación das fichas técnicas de produción elaboradas ata o momento da suspensión das clases. 

O peso porcentual das dúas actividades será do 50% para o cálculo da nota final. 

Estas actividades, tamén serán elaboradas polo alumnado co módulo superado na 2ª avaliación, que non restará cualificación 
xa obtida, pero si poderá mellorar a cualificación obtida na 3ª avaliación ordinaria. 

 

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: 

 Realización de unha actividade relacionada con cada unha das unidades didácticas impartidas, Realizar un traballo que 
inclúa as unidades de: Masas batidas, pastas secas, cremas e recheos, masas escaldadas e follado. Definicións, 
clasificacións, exemplos, métodos de elaboración. Este traballo suporá o 50% da nota 

 Facer unha elaboración tipo de cada unha das unidades, exemplo: Masas batidas bica blanca. De estas elaboracións 
enviarán foto do proceso de elaboración ó correo do profesor. Estas elaboracións suporán o 50% da nota. 

 O resultado da media dos dous traballos terá que ser de 5 puntos sobre 10 ou superior para acadar unha avaliación positiva. 
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 
As medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos, consisten en resolución de dúbidas a través do correo electrónico, así 
como 
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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. 

Non se considerou establecer ningunha medida de atención especial. 

 

Santiago de Compostela, 10 de Maio de 2020 

 

Asdo: Juan Acevedo Prado 

 
 


