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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 8 de setembro de 2008, da
Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais, pola que se esta-
blece o perfil do programa de cualifica-
ción profesional inicial de pastelaría en
Galicia.

O Real decreto 1179/2008, do 11 de xullo, esta-
bleceu, entre outras, a cualificación profesional de
nivel 1 de operacións básicas de pastelaría, perten-
cente á familia profesional de hostalaría e turismo,
así como os módulos formativos asociados ás unida-
des de competencia de que se compón.

A Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regu-
lan os programas de cualificación profesional inicial
na Comunidade Autónoma de Galicia establece no
seu artigo 8 que os currículos dos módulos específi-
cos dos perfís profesionais que se establezan se
desenvolverán por medio de resolución da Dirección
Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Espe-
ciais, e que deberán tomar como referencia os módu-
los formativos asociados ás unidades de competen-
cia que inclúa o perfil.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Obxecto.

Esta resolución ten por obxecto o establecemento
do perfil profesional do programa de cualificación
profesional inicial de pastelaría en Galicia.

Segundo.-Identificación.

O programa de cualificación profesional inicial de
pastelaría queda identificado polos seguintes ele-
mentos:

-Denominación: pastelaría.

-Nivel: programa de cualificación profesional ini-
cial.

-Duración: 580 horas.

-Familia profesional: hostalaría e turismo.

Terceiro.-Competencia xeral.

Preelaborar, elaborar e presentar elaboracións
sinxelas de pastelaría e asistir na preparación dou-
tras máis complexas, seguindo instrucións, realizan-
do operacións básicas de aprovisionamento interno,
e aplicando técnicas e normas básicas de manipula-
ción, preparación e conservación de alimentos.

Cuarto.-Competencias profesionais, persoais e
sociais.

As competencias profesionais, persoais e sociais
deste programa de cualificación profesional inicial
son as que se relacionan a seguir:

a) Realizar operacións de limpeza e posta a punto
de equipamentos e dos útiles na área de produción

en pastelaría, cumprindo as normas hixiénico-sani-
tarias e as instrucións recibidas.

b) Realizar, baixo supervisión, o aprovisionamento
interno de xéneros para a súa utilización posterior
na preelaboración e elaboración de produtos de pas-
telaría, consonte as instrucións recibidas.

c) Executar, baixo con supervisión, operacións de
envasado, conservación, almacenaxe e rexeneración
de xéneros, preelaboracións e elaboracións de paste-
laría que resulten aptas para a súa posterior aplica-
ción, a súa distribución e o seu consumo, seguindo
instrucións e normas establecidas.

d) Manipular materias primas e preelaborar elabo-
racións sinxelas de pastelaría e de múltiples aplica-
cións, segundo a orde de traballo, a normativa hixié-
nico-sanitaria de manipulación de alimentos e as
instrucións recibidas, para a súa posterior utiliza-
ción ou comercialización.

e) Elaborar e presentar elaboracións sinxelas de
pastelaría e de múltiples aplicacións, de acordo coa
definición do produto e técnicas básicas de elabora-
ción.

f) Asistir o seu superior en elaboracións complexas
de pastelaría (enfornamento, laminación, etc.) reali-
zando operacións sinxelas e cumprindo as instru-
cións recibidas.

g) Demostrar autonomía na resolución de peque-
nas continxencias durante o desenvolvemento da
actividade laboral.

h) Cumprir os protocolos de seguridade laboral,
hixiene, calidade e protección ambiental para evitar
danos nas persoas e no medio.

i) Comunicarse eficazmente coas persoas axeitadas
en cada momento, transmitindo a información con
claridade, de xeito ordenado, estruturado, claro e
preciso.

j) Manter unhas relacións profesionais adecuadas
cos membros do equipo.

k) Manter o espírito de aprendizaxe e de actualiza-
ción de coñecementos no ámbito profesional.

l) Desenvolver a cultura emprendedora para a
xeración do propio emprego.

Quinto.-Relación de cualificacións e unidades de
competencia do Catálogo Nacional das Cualifica-
cións profesionais incluídas no perfil profesional.

Cualificacións profesionais completas incluídas no
perfil:

Operacións básicas de pastelaría, HOT414_1
(Real decreto 1179/2008), que abrangue as seguin-
tes unidades de competencia:

-UC1333_1: executar operacións básicas de apro-
visionamento interno e conservación de preelabora-
cións e elaboracións de pastelaría.



Nº 200 � Mércores, 15 de outubro de 2008 18.877DIARIO OFICIAL DE GALICIA

-UC1334_1: preelaborar, elaborar e presentar ela-
boracións sinxelas de pastelaría e asistir en elabora-
cións complexas.

Sexto.-Contorno profesional.

1. Ámbito profesional. Desenvolve a súa activida-
de profesional, como axudante, en organizacións
grandes, medianas e pequenas, tanto públicas como
privadas, dedicadas á produción e ao servizo de pro-
dutos de pastelaría. En pequenos establecementos
de pastelaría pode desenvolver a súa actividade con
certa autonomía.

2. Sectores produtivos. Esta cualificación localíza-
se, principalmente, en sectores e subsectores produ-
tivos e de prestación de servizos tales como a hota-
laría e a restauración, en que se desenvolvan proce-
sos de preelaboración, elaboración e conservación
de produtos de pastelaría. Tamén en tendas especia-
lizadas en que se comercialicen produtos de paste-
laría.

3. Ocupacións e postos de traballo máis salienta-
bles.

-Axudante de pastelaría.

-Axudante de almacén de pastelaría.

-Empregado/a de establecemento de pastelaría.

Sétimo.-Módulos específicos.

1. Os módulos específicos deste perfil profesional,
que toman como referentes os módulos formativos
asociados ás unidades de competencia de que se
compón, quedan desenvolvidos no anexo I desta
resolución.

2. Son os que se relacionan a seguir:

-ME0096. Aprovisionamento interno e conserva-
ción en pastelaría.

-ME0097. Preelaboración, elaboración e presenta-
ción en pastelaría.

-ME0098. Formación en centros de traballo.

Oitavo.-Espazos e equipamentos.

1. Os espazos e os equipamentos mínimos necesa-
rios para o desenvolvemento das ensinanzas deste
perfil profesional son os establecidos no anexo II
desta resolución.

2. Os espazos formativos establecidos poden ser
ocupados por diferentes grupos de alumnado.

3. Non é preciso que os espazos formativos identi-
ficados se diferencien mediante pechamentos.

Noveno.-Profesorado e persoas formadoras.

1. A atribución docente dos módulos específicos
que constitúen as ensinanzas deste perfil profesional
nos programas de cualificación profesional inicial
impartidos en centros de ensino públicos dependen-
tes da Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria establécese no anexo III A) desta resolu-
ción.

2. As titulacións requiridas para a impartición dos
módulos específicos que conforman o perfil profe-
sional nos programas de cualificación profesional
inicial para os centros de titularidade privada ou
doutras administracións distintas da educativa esta-
blécense no anexo III B) desta resolución.

3. O perfil das persoas formadoras que impartan os
módulos específicos en contornos produtivos esta-
blécese no anexo IV desta resolución.

Décimo.-Relación de módulos específicos coas uni-
dades de competencia do Catálogo Nacional de Cua-
lificacións Profesionais que inclúe o programa.

A relación dos módulos específicos coas unidades
de competencia do Catálogo Nacional de Cualifica-
cións Profesionais que inclúe o programa é a que
figura na táboa que se inclúe como anexo V desta
resolución.

Décimo primeiro.-Distribución horaria dos módu-
los específicos.

A distribución horaria dos módulos específicos
cursados en contornos non produtivos especifícase
no anexo VI desta resolución.

Disposición derradeira

Entrada en vigor.

Esta resolución entrará en vigor aos vinte días da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2008.

Antonio Vázquez Vázquez
Director xeral de Formación Profesional

e Ensinanzas Especiais

ANEXO I
Módulos específicos

1. Módulo específico: aprovisionamento interno e
conservación en pastelaría.

-Código: ME0096.

-Duración: 140 horas.

1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de ava-
liación.

* RA1. Diferenza as materias primas alimentarias
de uso común en pastelaría, e describe as principais
variedades e calidades.

-CA1.1. Identificáronse as materias primas ali-
mentarias de uso común en pastelaría e describíron-
se as súas características físicas (forma, cor, tamaño,
etc.), así como as súas necesidades de preelabora-
ción básica e conservación posterior.

-CA1.2. Describíronse as formas habituais de pre-
sentación das materias primas de uso común en pas-
telaría, e indicáronse as características, as calida-
des, a conservación e as necesidades de rexenera-
ción.

* RA2. Efectúa a recepción de xéneros de uso
común en pastelaría para a súa posterior distribu-



18.878 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 200 � Mércores, 15 de outubro de 2008

ción e utilización en áreas de elaboración de produ-
tos de pastelaría.

-CA2.1. Nun suposto práctico de recepción de
xéneros e distribución:

-Comprobáronse as etiquetas e a documentación
que habitualmente acompaña os xéneros subminis-
trados.

-Manipuláronse os equipamentos de control e os
propios xéneros destinados ao consumo inmediato,
consonte a normativa hixiénico-sanitaria.

-Executáronse operacións básicas de distribu-
ción de xéneros, ordenándoos de acordo coas calida-
des do produto, o lugar, as dimensións, o equipa-
mento e o sistema establecidos, respectando a nor-
mativa hixiénico-sanitaria.

-Detectáronse deterioracións ou perdas de xéne-
ros, efectuáronse as operacións de retirada e infor-
mouse o persoal de nivel superior.

-Realizáronse as operacións de aprovisionamen-
to interno de xéneros segundo as fichas técnicas ou
os procedementos alternativos, e formalizáronse os
vales ou os documentos previstos.

-CA2.2. Argumentouse a importancia de actuar
coa responsabilidade e a honradez que require a
participación en procesos de recepción e distribu-
ción de mercadorías.

* RA3. Aplica métodos sinxelos e técnicas bási-
cas, e opera con equipamentos para a rexeneración,
o envasado, a almacenaxe e a conservación de xéne-
ros crus, preelaborados e elaboracións de pastelaría
terminadas de uso común, que se adapten ás necesi-
dades específicas de conservación e envasado desas
materias e dos devanditos produtos.

-CA3.1. Nun suposto práctico de rexeneración,
envasado, almacenaxe e conservación de xéneros,
identificáronse as necesidades e as zonas axeitadas
en función dos xéneros crus, preelaborados ou ela-
borados.

-CA3.2. Nun suposto práctico de conservación e
almacenaxe de semielaborados e elaboracións, iden-
tificáronse e aplicáronse os métodos de conserva-
ción nos lugares de almacenaxe adecuados:

-Atendendo ao seu destino ou ao consumo asig-
nado.

-Segundo a natureza dos seus compoñentes.

-Cumprindo as normas de manipulación.

-Realizando as operacións de aprovisionamento
interno de xéneros.

-Formalizando os vales ou documentos previstos.

-CA3.3. Diferenciáronse e describíronse os méto-
dos e os equipamentos de rexeneración, envasado e
conservación de uso máis común en pastelaría, en
función do xénero e do uso posterior.

-CA3.4. Nun suposto práctico de rexeneración,
envasado e conservación de xéneros, executáronse
as operacións auxiliares previas que necesitan os
produtos en cru, as preelaboracións e as elabora-
cións de pastelaría, en función do método ou do
equipamento elixido, das instrucións recibidas e do
destino ou do consumo asignado.

-CA3.5. Nun suposto práctico de rexeneración,
envasado e conservación de xéneros realizáronse as
operacións necesarias dos produtos en cru, as pree-
laboracións e as elaboracións de pastelaría, en fun-
ción do método ou do equipamento elixido, das ins-
trucións recibidas e do destino ou do consumo asig-
nado.

-CA3.6. Argumentouse a importancia de tirar o
máximo rendemento das materias e dos produtos uti-
lizados no proceso, evitando custos e desgastes inne-
cesarios.

* RA4. Identifica e cumpre as normas de seguri-
dade laboral, hixiénico-sanitarias e de manipulación
de alimentos referidas ás unidades de produción ou
servizo de alimentos, para evitar riscos laborais e
ambientais, e de toxiinfeccións alimentarias.

-CA4.1. Identificáronse as normas hixiénico-sani-
tarias, de seguridade laboral e de manipulación de
alimentos de obrigado cumprimento relacionadas
coas instalacións, a maquinaria, as ferramentas, os
útiles e os alimentos.

-CA4.2. Recoñeceuse a etiquetaxe e ordenáronse
os produtos e os útiles de limpeza máis comúns, de
acordo coas súas aplicacións, e describíronse as
súas propiedades, as súas vantaxes e os seus xeitos
de utilización que garantan o respecto ambiental.

-CA4.3. Identificáronse os produtos e os útiles de
limpeza autorizados, e usáronse os adecuados en
cada caso atendendo ás características das unidades
de produción ou servizo de alimentos.

-CA4.4. Identificáronse os riscos e as toxiinfec-
cións alimentarias máis comúns, en relación coas
consecuencias posibles.

-CA4.5. Nun suposto práctico de aprovisionamen-
to e conservación en pastelaría, cumpríronse as nor-
mas hixiénico-sanitarias, de seguridade laboral e de
manipulación de alimentos ao operar con equipa-
mentos, máquinas, útiles e xéneros, e aplicáronse os
métodos de limpeza e orde nas instalacións.

1.2. Contidos básicos.

O sector da pastelaría:

-Establecementos de produción e venda de paste-
laría: definición e organizacións características.

-Estruturas habituais de locais e zonas de produ-
ción de pastelaría. Especificidades da produción
artesanal e industrial.

-Competencias básicas do persoal que intervén no
departamento.
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-Maquinaria e equipamentos básicos de pastelaría:
características fundamentais, funcións e aplicacións
máis comúns. Especificidades na produción artesa-
nal e industrial.

-Aplicación de técnicas, procedementos e xeitos
de operación, control e mantemento característicos.

Seguridade nas zonas de aprovisionamento e con-
servación en pastelaría:

-Condicións específicas de seguridade que deben
cumprir os locais, as instalacións, a moblaxe, os
equipamentos, a maquinaria e o pequeno material
destinados ao aprovisionamento e á conservación en
establecementos de produción e venda de pastelaría.

-Identificación e aplicación das normas específi-
cas de seguridade en zonas de aprovisionamento e
conservación de produtos alimentarios utilizados en
establecementos de produción e venda de pastelaría.

-Limpeza de instalacións e equipamentos en zonas
de aprovisionamento e conservación de produtos ali-
mentarios utilizados en establecementos de produ-
ción e venda de pastelaría: tipos e clasificación de
produtos.

-Características principais de uso dos produtos.

-Medidas de seguridade e normas de almacenaxe
de produtos de limpeza.

-Interpretación das especificacións dos produtos
de limpeza.

-Sistemas e métodos de limpeza: aplicacións dos
equipamentos e materiais básicos.

-Procedementos habituais de limpeza: tipos e exe-
cución.

-Control de pragas en zonas de aprovisionamento
de produtos alimentarios utilizados en pastelaría:
finalidade da desinfección e da desratización.

-Materiais en contacto cos alimentos: tipos e
requisitos.

-Etiquetaxe dos alimentos utilizados en pastelaría:
lectura e interpretación de etiquetas de información
obrigatoria.

-Calidade hixiénico-sanitaria en zonas de aprovi-
sionamento e conservación en establecementos de
produción e venda de pastelaría: conceptos e aplica-
cións.

-Autocontrol en zonas de aprovisionamento e con-
servación en establecementos de produción e venda
de pastelaría: sistemas de análise de perigos e pun-
tos de control crítico ou sistemas APPCC.

-Guías de prácticas correctas de hixiene ou
GPCH. Aplicacións.

-Uniformidade e equipamento persoal de segurida-
de propios de zonas de aprovisionamento e conser-
vación en establecementos de produción e venda de
pastelaría. Uniformes: tipos. Roupa de protección:
tipos, adecuación e normativa.

Aprovisionamento de materias primas de pastelaría:

-Solicitude e recepción de xéneros: métodos sinxe-
los, documentación e aplicacións.

-Materias primas máis comúns. Clasificación
comercial: xeitos de comercialización e tratamentos
habituais que lles son inherentes; necesidades bási-
cas de rexeneración e conservación.

-Desenvolvemento do proceso de aprovisionamen-
to interno de materias primas. Formalización e tras-
lado de solicitudes sinxelas. Operacións en tempo e
forma requiridos.

Rexeneración, envasado, almacenaxe e conserva-
ción de xéneros e produtos de pastelaría de uso
común:

-Rexeneración: definición. Identificación dos
principais equipamentos de rexeneración. Clases de
técnicas e procesos. Riscos na execución. Aplica-
cións.

-Almacenaxe: métodos sinxelos e aplicacións.
Controis de almacén.

-Envasado: definición. Identificación dos princi-
pais equipamentos de envasado. Procesos. Riscos na
execución. Aplicacións.

-Conservación: definición. Sistemas e métodos
habituais de conservación e presentación comercial
dos xéneros e produtos máis comúns. Identificación
e clases. Identificación de equipamentos asociados.
Fases dos procesos e riscos na execución. Opera-
cións sinxelas de conservación e presentación
comercial de xéneros e produtos culinarios de uso
común: técnicas e métodos adecuados

1.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo específico contén a formación nece-
saria para desempeñar a función de executar opera-
cións básicas de aprovisionamento interno e conser-
vación de preelaboracións e elaboracións de paste-
laría.

As definición desta función e as liñas de actuación
no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten
alcanzar os obxectivos do módulo versarán sobre:

-Realización de operacións de limpeza e posta a
punto dos equipamentos e dos útiles.

-Realización, baixo supervisión, do aprovisiona-
mento interno de xéneros.

-Execución, baixo supervisión, de operacións de
envasado, conservación, almacenaxe e rexeneración
de xéneros, preelaboracións e elaboracións de paste-
laría.

2. Módulo específico: preelaboración, elaboración
e presentación en pastelaría.

-Código: ME0097.

-Duración: 280 horas.
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2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de ava-
liación.

* RA1. Realiza preelaboracións de pastelaría de
múltiples aplicacións executando técnicas básicas
previamente definidas.

-CA1.1. Identificáronse e dispuxéronse os xéne-
ros, as ferramentas e os útiles necesarios para a rea-
lización de preelaboracións de múltiples aplica-
cións.

-CA1.2. Nun suposto práctico de preelaboracións
de múltiples aplicacións de pastelaría, aplicáronse
técnicas básicas a partir da información subminis-
trada, seguindo os procedementos establecidos e
cumprindo as normas hixiénico-sanitarias, de segu-
ridade laboral e de manipulación de alimentos.

-CA1.3. Argumentouse a importancia de manter e
coidar as instalacións e os equipamentos, así como
de tirar o máximo rendemento das materias primas
utilizadas no proceso, evitando custos e desgastes
innecesarios.

* RA2. Realiza e presenta elaboracións sinxelas
de pastelaría consonte a definición do produto, apli-
cando técnicas básicas de elaboración.

-CA2.1. Describíronse as técnicas básicas de ela-
boración e presentación de elaboracións sinxelas de
pastelaría.

-CA2.2. Nun suposto práctico de preparación e
presentación de elaboracións sinxelas de pastelaría:

-Aplicáronse técnicas básicas de elaboración e
presentación, a partir da información subministrada
e seguindo procedementos establecidos.

-Cumpríronse as normas hixiénico-sanitarias, de
seguridade laboral e de manipulación de alimentos.

-CA2.3. Argumentouse a importancia de manter e
coidar as instalacións e os equipamentos, así como
de tirar o máximo rendemento das materias primas
utilizadas no proceso, evitando custos e desgastes
innecesarios.

* RA3. Realiza operacións necesarias para a pres-
tación de asistencia en procesos de preparación e
presentación de elaboracións complexas de pastela-
ría, amosando receptividade e espírito de coopera-
ción.

-CA3.1. Nun suposto práctico de prestación de
asistencia en procesos de preparación e presenta-
ción de elaboracións complexas de pastelaría:

-Realizáronse operacións concretas e sinxelas.

-Realizouse a asistencia no tempo establecido.

-Cumpríronse as normas hixiénico-sanitarias, de
seguridade laboral e de manipulación de alimentos.

-Cumpríronse as instrucións recibidas.

-Mantívose un espírito de colaboración e predis-
posición á asistencia.

-CA3.2. Argumentouse a importancia de manter e
coidar as instalacións e os equipamentos, así como
de tirar o máximo rendemento das materias primas
utilizadas no proceso, evitando custos e desgastes
innecesarios.

* RA4. Identifica e cumpre as normas de seguri-
dade laboral, hixiénico-sanitarias e de manipulación
de alimentos referidas ás unidades de produción ou
servizo de alimentos, para evitar riscos laborais,
ambientais e de toxiinfeccións alimentarias.

-CA4.1. Identificáronse as normas hixiénico-sani-
tarias, de seguridade laboral e de manipulación de
alimentos de obrigado cumprimento relacionadas
coas instalacións, a maquinaria, as ferramentas, os
útiles e os alimentos.

-CA4.2. Recoñeceuse a etiquetaxe e ordenáronse
os produtos e os útiles de limpeza máis comúns con-
sonte as súas aplicacións, e describíronse as propie-
dades, as vantaxes e os xeitos de utilización que
garantan o respecto ambiental.

-CA4.3. Identificáronse os produtos e os útiles de
limpeza autorizados, e usáronse os acaídos en cada
caso atendendo ás características das unidades de
produción ou servizo de alimentos.

-CA4.4. Identificáronse os riscos e as infeccións
alimentarias máis comúns, en relación coas súas
posibles consecuencias.

-CA4.5. Nun suposto práctico de preelaboración,
elaboración e presentación en pastelaría, cumprí-
ronse as normas hixiénico-sanitarias, de seguridade
laboral e de manipulación de alimentos ao operar
con equipamentos, máquinas, útiles e xéneros, e
aplicáronse os métodos de limpeza e orde nas insta-
lacións.

-CA4.6. Identificáronse os xéneros, as ferramentas
e os útiles necesarios para a execución de opera-
cións sinxelas en procesos de preparación e presen-
tación de elaboracións de pastelaría, seguindo indi-
cacións precisas.

* RA5. Utiliza os equipamentos, as máquinas, os
útiles e as ferramentas que conforman a dotación
básica dos establecementos, de acordo coas súas
aplicacións e en función do seu rendemento óptimo.

-CA5.1. Identificáronse os útiles, as ferramentas e
os elementos que conforman os equipamentos e a
maquinaria dos establecementos de pastelaría, e
describíronse as súas funcións, as súas normas de
utilización, os resultados cuantitativos e cualitativos
obtidos, os riscos asociados á súa manipulación, a
súa limpeza e o mantemento de uso necesario.

-CA5.2. Seleccionáronse os útiles, as ferramentas,
a maquinaria e os equipamentos idóneos en función
do tipo de xénero, as instrucións recibidas e o volu-
me de produción.

-CA5.3. Nun suposto práctico de utilización de
equipamentos, máquinas e útiles de pastelaría,
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seguíronse os procedementos establecidos para evi-
tar riscos e obter resultados predeterminados.

-CA5.4. Argumentouse a importancia de manter e
coidar os equipamentos, e de tirar o máximo rende-
mento dos medios utilizados no proceso, evitando
custos e desgastes innecesarios.

2.2. Contidos básicos.

Materias primas de uso común en pastelaría:

-Fariña: definición, tipos de uso común en paste-
laría (forte, frouxa, de media forza, etc.) e descrición
das calidades organolépticas e das aplicacións.

-Graxas: definición, tipos de uso común en paste-
laría (vexetais, animais, hidroxenadas, etc.) e descri-
ción das calidades organolépticas e das aplicacións.

-Ovos e ovoprodutos: definición, tipos de uso
común en pastelaría (xema líquida, clara líquida,
ovo líquido, etc.) e descrición das calidades organo-
lépticas e das aplicacións.

-Azucre: definición, tipos de uso común en paste-
laría (azucre de cana e de remolacha, edulcorantes,
etc.) e descrición das calidades organolépticas e das
aplicacións.

-Lácteos: definición, tipos de uso común en paste-
laría (leite de vaca e de cabra, nata, leite en po, etc.)
e descrición das calidades organolépticas e das apli-
cacións.

-Outros produtos de uso en pastelaría: definición,
tipos (froitas, carne, peixes, verduras, aromas, espe-
cias, etc.) e descrición das calidades organolépticas
e das aplicacións.

Preelaboración de materias primas:

-Termos pasteleiros relacionados coa preelabora-
ción.

-Tratamentos característicos das materias primas.

-Preelaboracións máis usuais: clasificación, carac-
terización e aplicacións. Fases dos procesos e riscos
na execución.

-Operacións necesarias para a obtención das pree-
laboracións máis comúns. Técnicas e métodos esta-
blecidos.

Elaboracións sinxelas de pastelaría e de múltiples
aplicacións:

-Termos pasteleiros relacionados coa elaboración.

-Clasificación e aplicacións.

-Fases dos procesos e riscos na execución.

-Aplicación das respectivas técnicas e dos proce-
dementos de execución para a obtención de masas,
cremas, pastas, xaropes, froitas, etc.

Acabamento e presentación de pastelaría:

-Clasificación e tipos de acabamentos e de presen-
tacións de pastelaría.

-Esquemas, fases e riscos na execución.

-Decoracións sinxelas: baños, confeitados, bordu-
ras, etc.

-Técnicas básicas de acabamento e presentación
de pastelaría.

Seguridade nas zonas de produción e servizo de
alimentos:

-Condicións específicas de seguridade que deben
cumprir as instalacións, a moblaxe, os equipamen-
tos, a maquinaria e o pequeno material característi-
cos das zonas de elaboración de produtos de paste-
laría. Identificación e aplicación das normas especí-
ficas de seguridade.

-Limpeza das instalacións e dos equipamentos
propios das zonas de elaboración de produtos de
pastelaría: tipos e clasificación de produtos de uso
común. Características principais de uso.

-Medidas de seguridade e normas de almacenaxe
de produtos de uso común en zonas de elaboración
de produtos de pastelaría. Interpretación das especi-
ficacións.

-Sistemas e métodos de limpeza en zonas de elabo-
ración de produtos de pastelaría: aplicacións dos
equipamentos e dos materiais básicos. Procedemen-
tos habituais: tipos e execución.

-Hixiene alimentaria e manipulación de alimentos.
Concepto de alimento.

-Requisitos das persoas manipuladoras de alimen-
tos. Importancia das boas prácticas na manipulación
de alimentos.

-Responsabilidade da empresa na prevención de
doenzas de transmisión alimentaria.

-Riscos para a saúde derivados dunha incorrecta
manipulación de alimentos. Conceptos e tipos de
doenzas transmitidas por alimentos.

-Alteración e contaminación dos alimentos: con-
ceptos, causas e factores contribuíntes.

-Fontes de contaminación dos alimentos: físicas,
químicas e biolóxicas.

-Principais factores que contribúen ao crecemento
bacteriano.

-Saúde e hixiene persoal: factores, materiais e
aplicacións.

-Manexo de residuos e refugallos. Asunción de
actitudes e hábitos da persoa manipuladora de ali-
mentos.

-Control de pragas en zonas de elaboración de pro-
dutos de pastelaría: finalidade da desinfección e da
desratización.

-Materiais en contacto cos alimentos: tipos e
requisitos.

-Etiquetaxe dos alimentos: lectura e interpretación
de etiquetas de información obrigatoria.
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-Calidade hixiénico-sanitaria en zonas de elabora-
ción de produtos de pastelaría: conceptos e aplica-
cións.

-Autocontrol: sistemas de análise de perigos e
puntos de control crítico ou sistemas APPCC. Guías
de prácticas correctas de hixiene ou GPCH. Aplica-
cións.

-Uniformidade e equipamento persoal de segurida-
de en zonas de elaboración de produtos de pastela-
ría. Uniformes de pastelaría: tipos. Roupa de protec-
ción: tipos, adecuación e normativa.

Maquinaria e equipamentos básicos de pastelaría:

-Identificación e clasificación segundo as caracte-
rísticas fundamentais, as funcións e as aplicacións
máis comúns. Especificidades na pastelaría artesa-
nal e industrial.

-Aplicación de técnicas, procedementos e modos
de operación, control, limpeza e mantemento de uso
característicos

2.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo específico contén a formación nece-
saria para desempeñar a función de preelaborar, ela-
borar e presentar elaboracións sinxelas de pastelaría
e asistir en elaboracións complexas.

A definición desta función e as liñas de actuación
no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten
alcanzar os obxectivos do módulo versarán sobre:

-Manipulación de materias primas e preelabora-
ción de elaboracións sinxelas de pastelaría de múl-
tiples aplicacións.

-Elaboración e presentación de elaboracións
sinxelas de pastelaría e de múltiples aplicacións.

-Asistencia ao persoal superior en elaboracións com-
plexas de pastelaría (enfornamento, laminación, etc.).

3. Módulo específico: formación en centros de tra-
ballo.

-Código: ME0098.

-Duración: 160 horas.

3.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de ava-
liación.

* RA1. Recoñece a estrutura xerárquica da empre-
sa, e identifica as funcións asignadas a cada nivel e
a súa relación co desenvolvemento da actividade.

-CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da
empresa e as funcións de cada área.

-CA1.2. Identificáronse os procedementos de tra-
ballo no desenvolvemento do proceso produtivo.

-CA1.3. Relacionáronse as competencias dos
recursos humanos co desenvolvemento da actividade
produtiva.

-CA1.4. Identificouse a importancia de cada ele-
mento da rede no desenvolvemento da actividade da
empresa.

-CA1.5. Relacionáronse as vantaxes e os inconve-
nientes da estrutura da empresa fronte a outro tipo
de organizacións empresariais.

-CA1.6. Analizouse o tecido empresarial do sector
en función da prestación que ofrece.

-CA1.7. Recoñecéronse as empresas tipo e indi-
couse a estrutura organizativa e as funcións de cada
departamento.

* RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desen-
volvemento da súa actividade profesional de acordo
coas características da tarefa asignada e segundo os
procedementos establecidos da empresa.

-CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse os requi-
sitos actitudinais relacionados coa disposición per-
soal para o desempeño do traballo: puntualidade,
empatía, orde, limpeza, seguridade, responsabilida-
de e calidade, traballo en equipo, etc.).

-CA2.2. Identificáronse as normas de prevención
de riscos laborais que hai que aplicar na actividade
profesional e os aspectos fundamentais da lei de
prevención de riscos laborais.

-CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protec-
ción individual segundo os riscos da actividade pro-
fesional e as normas da empresa.

-CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respec-
to polo medio nas actividades desenvolvidas, e apli-
cáronse as normas internas e externas vinculadas.

-CA2.5. Mantívose organizado, limpo e libre de
obstáculos o posto de traballo ou a área correspon-
dente ao desenvolvemento da actividade.

-CA2.6. Interpretáronse e cumpríronse as instru-
cións recibidas, responsabilizándose do traballo
asignado.

-CA2.7. Establecéronse unha comunicación e
unha relación eficaces coa persoa responsable en
cada situación e co resto do equipo, cun trato fluído
e correcto.

-CA2.8. Valorouse a importancia da súa actividade
e a adaptación aos cambios de tarefas asignados no
desenvolvemento dos procesos produtivos da empre-
sa, integrándose nas novas funcións.

-CA2.9. Comprometeuse responsablemente na
aplicación das normas e os procedementos no desen-
volvemento de calquera actividade ou tarefa.

* RA3. Executa operacións básicas de aprovisio-
namento interno e conservación de preelaboracións
e elaboracións de pastelaría, seguindo instrucións
dadas.

-CA3.1. Realizáronse operacións de limpeza e
posta a punto dos equipamentos e dos útiles na área
de produción en pastelaría.

-CA3.2. Seguíronse as instrucións de seguridade,
coidado e manipulación dos equipamentos, as
máquinas e os útiles.
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-CA3.3. Recibíronse as materias primas, baixo
supervisión, e comprobáronse as etiquetas, a docu-
mentación, o número de pedido, etc.

-CA3.4. Realizouse o aprovisionamento interno de
materias primas.

-CA3.5. Distribuíronse os xéneros necesarios para
a realización das operacións de pastelaría nas sec-
cións de traballo.

-CA3.6. Executáronse, baixo supervisión, opera-
cións de envasado, conservación, almacenaxe e
rexeneración de xéneros, preelaboracións e elabora-
cións de pastelaría.

-CA3.7. Notificáronselle ao persoal de nivel supe-
rior as anomalías detectadas.

-CA3.8. Aplicouse durante todo o proceso a nor-
mativa de manipulación de alimentos.

* RA4. Preelabora, elabora e presenta elabora-
cións sinxelas de pastelaría, e asiste en elaboracións
complexas, seguindo instrucións dadas.

-CA4.1. Racionáronse, talláronse ou picáronse
materias primas en función da súa aplicación.

-CA4.2. Aplicáronse técnicas básicas de transfor-
mación e cociñado requiridas para cada produto
(cocción, fritura, escaldado, arrefriamento, etc.).

-CA4.3. Acabáronse e se presentáronse baixo
supervisión elaboracións sinxelas.

-CA4.4. Asistiuse o persoal superior en elabora-
cións complexas de pastelaría (enfornamento, lami-
nación, etc.).

-CA4.5. Limpáronse coa frecuencia necesaria os
equipamentos, os útiles e os utensilios empregados
no proceso.

-CA4.6. Aplicouse durante todo o proceso a nor-
mativa de manipulación de alimentos.

ANEXO II 
A) Espazos mínimos. 

Espazo formativo Superficie m2 
(12 alumnos/as) 

Aula polivalente. 30 

Obradoiro de pastelaría e repostaría. 75 

B) Equipamentos mínimos. 

Espazo formativo Equipamento 

-Aula polivalente. -Computadores instalados en rede, canón de proxección e acceso á internet. 
-Medios audiovisuais. 

-Obradoiro de pastelaría e repostaría. -Servizos auxiliares de auga e enerxía eléctrica. 
-Mesas de traballo de aceiro inoxidable. 
-Equipamentos, utensilios e útiles propios da área de pastelaría. 
-Produtos de limpeza. 
-Uniformes e lenzaría axeitados. 
-Materias primas e xéneros para as preelaboracións e as elaboracións de pastelaría. 
-Recipientes e envases. 

ANEXO III 
A) Especialidades do profesorado con atribución docente nos módulos específicos do perfil profesional. 

Módulo específicos Especialidade do profesorado Corpo 

-ME0096. Aprovisionamento interno e conservación en pastelaría.  Cociña e pastelaría Profesorado técnico de formación profesional. 

-ME0097. Preelaboración, elaboración e presentación en pastelaría. Cociña e pastelaría Profesorado técnico de formación profesional. 

B) Titulacións requiridas para a impartición dos módulos específicos que conforman o perfil profesional nos 
programas de cualificación profesional inicial para os centros de titularidade privada ou doutras administracións 
distintas da educativa. 

Módulos específicos Titulacións 

-ME0096. Aprovisionamento interno e conservación en pastelaría.  
-ME0097. Preelaboración, elaboración e presentación en pastelaría. 

-Licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a, mestre/a, arquitecto/a técnico/a, enxeñeiro/a técnico/a, 
diplomado/a, título de grao, técnico/a superior, ou outros títulos equivalentes cuxos perfís académicos se 
correspondan coa formación asociada aos módulos específicos no programa de cualificación profesional 
inicial. 

ANEXO IV 
Perfil das persoas formadoras que impartan os módulos específicos do perfil profesional en contornos produtivos. 

Módulo específico Perfil profesional da persoa formadora 

-ME0096 Aprovisionamento interno e conservación en pastelaría. -Dominio das técnicas e os coñecementos relacionados coa execución de operacións básicas de 
aprovisionamento interno e a conservación de preelaboracións e elaboracións de pastelaría, que se 
acreditará mediante un dous xeitos seguintes:  

-Formación académica de técnico/a superior, ou outra de nivel superior relacionada con este campo 
profesional.  

-Experiencia profesional dun mínimo de tres anos no campo das competencias relacionadas con este 
módulo formativo.  

-ME0097. Preelaboración, elaboración e presentación en pastelaría. -Dominio das técnicas e os coñecementos relacionados coa preelaboración, a elaboración e a presentación 
de elaboracións sinxelas de pastelaría, e a asistencia en elaboracións complexas, que se acreditará mediante 
un dous xeitos seguintes:  

-Formación académica de técnico/a superior, ou outra de nivel superior relacionada con este campo 
profesional.  

-Experiencia profesional dun mínimo de tres anos no campo das competencias relacionadas con este 
módulo formativo. 
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-ME0097. Preelaboración, elaboración e presentación en pastelaría. -UC1334_1: preelaborar, elaborar e presentar elaboracións sinxelas de pastelaría, e asistir en 
elaboracións complexas. 

 

ANEXO VI 
Distribución horaria dos módulos específicos. 

Módulo específico Horas totais Sesións 
semanais 

(*) 

-ME0096. Aprovisionamento interno e conservación 
en pastelaría.  

140 6 

-ME0097. Preelaboración, elaboración e presentación 
en pastelaría. 

280 12 

-ME0098. Formación en centros de traballo. 160 - 

* Distribución semanal para os centros que impartan as ensinanzas do programa de 
cualificación profesional inicial en sesións de 50 minutos.  

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Corrección de erros.-Resolución do 19 de
agosto de 2008, da Secretaría Xeral de
Emigración, pola que se procede á publi-
cación das subvencións concedidas, en vir-
tude da Resolución do 12 de marzo de
2008, pola que se regula a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de
axudas a asociacións de emigrantes retor-
nados e inmigrantes para o ano 2008.

Con data 18 de setembro de 2008 publicouse no
Diario Oficial de Galicia nº 181 a Resolución do 19
de agosto de 2008, da Secretaría Xeral de Emigra-
ción, pola que se procede á publicación das subven-
cións concedidas a asociacións de emigrantes retor-
nados e inmigrantes para o ano 2008, en virtude da
Resolución do 12 de marzo de 2008. Advertidos
erros nas cantidades consignadas no anexo, cómpre
facer a oportuna corrección: substituir o anexo da
páxina 17.263 polo seguinte anexo.

ANEXO 

Subvención concedida 

Nome da asociación Gastos 
correntes 

Gastos de 
equipamento 

Total 

Sociocultural Afrolatina 3.701,71 2.401,92 6.103,63 

Galicia Terra de Acollida 4.428,83 0,00 4.428,83 

Subvención concedida 

Nome da asociación Gastos 
correntes 

Gastos de 
equipamento 

Total 

Galega de Emigrantes Retornados (AGER) 2.776,28 1.801,44 4.577,72 

Cultural Recreativa para a Integración Social Batuko-
Tabanka 

3.200,00 1.200,00 4.400,00 

Uruguayos por el Mundo 3.701,71 900,00 4.601,71 

Migraciones, Estudio Trabajo Acción (META) 4.428,83 2.873,73 7.302,56 

Promoción Social e Integración Banda Oriental 3.900,02 2.530,60 6.430,62 

Argentina Rincón Criollo de Pontevedra 2.784,00 2.530,60 5.314,60 

Emigrantes Galegos Retornados Retorno 3.239,00 2.069,29 5.308,29 

Latinoamericanos Nuestra Señor de Guadalupe 3.371,20 2.187,46 5.558,66 

Centro Cultural Ararat 3.900,02 2.530,60 6.430,62 

Ourensá Venezolana Alma LLanera 2.776,28 945,00 3.721,28 

Puente Cultural Rumano-Gallego 3.106,79 0,00 3.106,79 

Socio Cultural de Venezolanos en Santiago 2.776,28 1.450,00 4.226,28 

Equus Zebra 4.693,24 3.045,30 7.738,54 

Sociocultural Deportiva Amigos de Venezuela 3.900,02 1.860,00 5.760,02 

Intercultural Plural.es + q # 4.693,24 1.773,00 6.466,24 

Comarcal Hermandad Venezolana de A Estrada 2.445,77 1.586,98 4.032,75 

Salxomar para Promoción Social e Cultural 2.445,77 1.586,98 4.032,75 

Marroquí de Pontevedra 2.842,39 1.050,00 3.892,39 

Ñane Reta Paraguay 3.371,20 1.000,00 4.371,20 

Emigrantes Retornados da Mahía 3.239,00 0,00 3.239,00 

Cultural Magrebí Amistad El Aman 3.569,51 876,40 4.445,91 

Casa del Uruguay El Ceibo 1.916,96 1.243,85 3.160,81 

Centro Argentino de Carballiño 3.701,71 2.000,00 5.701,71 

Magrebí El Wafa 2.445,77 875,00 3.320,77 

Cultural para Emigrantes Retornados e Inmigrantes 
Ignacia Gómez Paz 

2.776,28 847,00 3.623,28 

Magrebí El Akram 2.049,16 1.329,64 3.378,80 

Promoción Social e Intercultural Gondwana 4.098,32 0,00 4.098,32 

Amigos de España (Amespa) 4.561,04 2.959,52 7.520,56 

Uruguayos 25 de Agosto en A Coruña 4.032,22 2.616,38 6.648,60 

Fonte 3.966,12 1.000,00 4.966,12 

Nigeria, Union Asociation of Vigo 2.908,49 1.887,22 4.795,71 

Senegaleses Residentes en A Coruña 3.239,00 2.101,68 5.340,68 

Inmigrantes de la Comarca de Sarria (Aicos) 4.098,32 2.122,00 6.220,32 

Inmigrantes Rumanos en Vigo 3.635,61 2.000,00 5.635,61 

Emigrantes Senegaleses Residentes en Vigo 1.983,06 1.286,74 3.269,80 

Casa Latinoamericana en Galicia (Clam) 3.767,81 700,00 4.467,81 

Galega de Apoio ao Desenvolvemento do Inmigrante e 
Emigrante Retornado (Azo) 

4.200,00 2.800,00 7.000,00 

Inmigrantes y Retornados Rioplatenses (Adir) 2.445,77 1.586,98 4.032,75 

Amigos del Uruguay 3.106,79 2.015,90 5.122,69 

Marineda de Inmigrantes y Emigrantes de Brasil 3.172,90 2.058,79 5.231,69 

Centro Cultural Cubano en Galicia 5.023,75 3.000,00 8.023,75 

Arxentinos no Exterior 3.767,81 2.000,00 5.767,81 

Casa Argentina de A Coruña 3.239,00 770,00 4.009,00 

Mediomundo Uruguayos en Coruña 4.230,53 2.250,00 6.480,53 

Federación Galega de Asociacións de Inmigrantes 
Fillos do Mundo (Fegai) 

5.354,28 2.000,00 7.354,28 

Mestura 3.371,20 2.000,00 5.371,20 

ANEXO V 

Relación dos módulos específicos coas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións 
Profesionais que inclúe o programa. 

Módulo específico Unidades de competencia 

-ME0096. Aprovisionamento interno e conservación en pastelaría.  -UC1333_1: executar operacións básicas de aprovisionamento interno e conservación de 
preelaboracións e elaboracións de pastelaría. 


