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Proxecto de Decreto ___/2009, do __ de ________, polo que se Modifican os currículos 
dos ciclos formativos de Técnico en emerxencias sanitarias, Técnico en cociña e gastro-
nomía Técnico en mecanizado, Técnico en panadería, repostaría e confeitaría. 
. 

O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia 
plena da Comunidade Autónoma de Galicia o regulamento e a administración do ensino 
en toda a súa extensión, nos seus niveis e graos, nas súas modalidades e especialidades, 
sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme 
o punto primeiro do seu artigo 81, a desenvolvan. 

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, 
ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificacións 
e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e econó-
micas a través das modalidades formativas. 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu capítulo III que se 
entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos 
pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas reguladas pola citada 
lei. 

No seu capítulo V establece as directrices xerais da formación profesional inicial e dis-
pón que o Goberno, logo da consulta ás comunidades autónomas, establecerá as titula-
cións correspondentes aos estudos de formación profesional, así como os aspectos bási-
cos do currículo de cada unha delas. 

O Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se establece a ordenación xe-
ral da formación profesional do sistema educativo, estableceu no seu capítulo II a estrutu-
ra dos títulos de formación profesional, tomando como base o Catálogo Nacional de Cuali-
ficacións Profesionais, as directrices fixadas pola Unión Europea e outros aspectos de 
interese social. 

No seu capítulo IV, dedicado á definición do currículo polas administracións educativas 
en desenvolvemento do artigo 6.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
establece que as administracións educativas, no ámbito das súas competencias, estable-
cerán os currículos correspondentes ampliando e contextualizando os contidos dos títulos 
á realidade socioeconómica do territorio da súa competencia, e respectando o seu perfil 
profesional.  

Polos decretos 216/2008, 218/2008, 222/2008 e 224/2008, do 25 de setembro,  esta-
bleceuse o currículo dos ciclos formativos de Técnico en emerxencias sanitarias, Técnico 
en cociña e gastronomía, Técnico en mecanizado e Técnico panadería, repostaría e con-
feitaría. Estes ciclos incorporan o Módulo de síntese e no caso do Decreto 218/2008, cre-
ase ademais o módulo de cociña galega de vangarda. 

Coa finalidade de potenciar as posibilidades de inserción laboral dos titulados, amplía-
se a duración da  formación en centros de traballo suprimíndose nos catro decretos, o 
Módulo de síntese e  suprímese, así mesmo,  o módulo de Cociña galega de vangarda, 
pertencente ao Ciclo formativo de Cociña e gastronomía, ampliándose no seu lugar a for-
mación dedicada ao módulo de Produtos culinarios co fin de reforzar as competencias 
básicas propias desta profesión, conforme co Real decreto 1396/2007, do 29 de outubro, 
polo que se establece o título de técnico en cociña e gastronomía e as súas correspon-
dentes ensinanzas mínimas,. 

De conformidade co exposto, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación 
Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de 
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febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, modificada polas Leis 11/1988, do 20 
de outubro, 2/2007, do 28 de marzo e 12/2007, do 27 de xullo, conforme os ditames do 
Consello Galego de Formación Profesional e do Consello Escolar de Galicia, de acordo co 
ditame do Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de 
Galicia, na súa reunión do día __ de ________ de dous mil nove, 

DISPOÑO 

 

I. Disposicións xerais 

Artigo único 

1. Modificase o Decreto 216/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currícu-
lo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en emerxencias 
sanitarias segundo se establece no anexo III do presente Decreto.  

2. Modificase do Decreto 218/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currí-
culo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en cociña e gas-
tronomía, segundo se establece no anexo IV do presente Decreto 

3. Modifícase o Decreto 222/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currícu-
lo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en mecanizado 
segundo se establece no anexo I do presente Decreto. 

4. Modificase o Decreto 224/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currícu-
lo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en panadaría, re-
postaría e confeitaría, segundo se establece no anexo II do presente Decreto. 

Disposicións derradeiras 

Primeira.- Desenvolvemento normativo 

1. Autorízase a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para ditar as dis-
posicións que sexan necesarias para a execución e o desenvolvemento do establecido 
neste decreto. 

2. Autorízase a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a modificar o ane-
xo II B), relativo a equipamentos, cando por razóns de obsolescencia ou actualización 
tecnolóxica así se xustifique. 

Segunda.- Entrada en vigor. 

O presente decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial 
de Galicia. 

 
 

Santiago, __ de ________ de ____ 
 
 



Páxina 3 de 10 
 

 
       Alberto Núñez Feijoo 

Presidente 
 

Jesús Vázquez Abad 
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 

 

 

 

ANEXO I 

 

Modificación do Decreto 216/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o 
currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en 
emerxencias sanitarias. 

1. Elimínase da exposición de motivos o parágrafo “Créase como propio de Gali-
cia o módulo de síntese, que ten como finalidade a integración dos aspectos máis 
salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do 
título que se abordasen no resto dos módulos profesionais.”. 

2. Elimínase no artigo 10 o seguinte texto “–MPG003. Síntese de emerxencias 
sanitarias.” 

3. Suprímese o contido íntegro do artigo 18. 

4. Elimínase do anexo I a totalidade do punto 1.13 titulado “Módulo profesional: 
Síntese de emerxencias sanitarias.” 

5. Elimínase nos anexos III A) e III C) a referencia ao módulo “MPG003. Síntese 
de emerxencias sanitarias”, incluída a especialidade do profesorado e o corpo 
asociados ao mesmo. 

6. Elimínase nos anexos VI A) e VI B) a referencia ao módulo “MPG003. Síntese 
de emerxencias sanitarias”, incluída a indicación de curso, duración e especiali-
dade do profesorado asociados a ela. 

7. A duración do módulo de formación en centros de traballo pasa de 384 horas a 
410 horas, polo que se substitúe a indicación da duración deste módulo, que figu-
ra no apartado 1.14 do anexo I e no anexo VI  de 384 a 410 horas. 
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ANEXO II 

 

Modificación do Decreto 218/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o 
currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en 
cociña e gastronomía. 

1. Elimínase da exposición de motivos o parágrafo “Créase como propio de Gali-
cia o módulo de síntese, que ten como finalidade a integración dos aspectos máis 
salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do 
título que se abordasen no resto dos módulos profesionais.”. 

2. Elimínase no artigo 10 o seguinte texto “ MPG004. Síntese de mecanizado” e 
“MPG001. Cociña galega de vangarda.”  

3. Suprímese o contido íntegro do artigo 18. 

4. Elimínase do anexo I a totalidade do punto 1.10 titulado “Módulo profesional: 
cociña galega de vangarda” e do punto 1.11 “Módulo profesional: síntese de co-
ciña e gastronomía.” 

5. Elimínase nos anexos III A) e III C) a referencia aos módulos “MPG001. Cociña 
galega de vangarda” e “MPG002. Síntese de cociña e gastronomía”, incluídas as 
especialidades do profesorado e os corpos asociados ao mesmo. 

6. Elimínase nos anexos VI A) e VI B) as referencias aos módulos “MPG001. Co-
ciña galega de vangarda” e “MPG002. Síntese de cociña e gastronomía”, incluí-
das as indicacións de curso, duración e especialidade do profesorado asociados 
a elas. 

7. A duración do módulo de formación en centros de traballo pasa de 384 horas a 
410 horas, polo que se substitúe a indicación da duración deste módulo, que figu-
ra no apartado 1.12 do anexo I e no anexo VI  de 384 a 410 horas. 

8. Modifícase do anexo I a totalidade do punto 1.5 titulado “Módulo profesional: 
produtos culinarios” de acordo coa seguinte redacción: 
 Código: MP0048  
 Duración: 350 horas  

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación  

 RA1. Organiza os procesos produtivos e de servizo en cociña e analiza infor-
mación oral e escrita, determinando as fases de execución e acabamento en 
función da ficha técnica de elaboración.  
– CA1.1. Caracterizáronse os ámbitos da produción e do servizo en cociña.  
– CA1.2. Determináronse as fases da produción e do servizo en cociña, e es-

tableceuse a súa secuencia e a súa temporalización.  
– CA1.3. Deducíronse as necesidades de materias primas, equipamentos, úti-

les, ferramentas, etc.  
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– CA1.4. Identificáronse as técnicas de elaboración que se deben aplicar en 
función das fichas técnicas.  

– CA1.5. Tivéronse en conta as necesidades de coordinación co resto do 
equipo de cociña.  

– CA1.6. Recoñeceuse a importancia da orde e da limpeza na boa marcha do 
traballo.  

– CA1.7. Determináronse os procedementos intermedios de conservación 
tendo en conta as necesidades das elaboracións e o seu uso posterior. 

– CA1.8. Determináronse os procesos procurando unha utilización racional 
dos recursos materiais e enerxéticos, e das materias primas.  

– CA1.9. Aproveitáronse os recursos desde o punto de vista da rendibilidade 
económica, mantendo os niveis de calidade gastronómica.  

– CA1.10. Valorouse, desde o ámbito organizativo, a normativa hixiénico-
sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.  

 RA2. Elabora produtos culinarios establecidos, aplicando técnicas tradicionais 
e avanzadas 
– CA2.1. Identificáronse as técnicas culinarias avanzadas. 
– CA2.2. Relacionouse cada técnica coas características do produto final.  
– CA2.3. Valorouse a importancia destas técnicas culinarias avanzadas nos 

ámbitos produtivos. 
– CA2.4. Realizáronse as tarefas de organización, secuenciación e temporali-

zación das operacións necesarias para a elaboración dos produtos culina-
rios.  

– CA2.5. Verificouse a dispoñibilidade de maquinaria e outros elementos ne-
cesarios para a produción, previamente ao desenvolvemento das tarefas.  

– CA2.6. Verificáronse e valoráronse as características finais e o nivel de cali-
dade do produto elaborado.  

– CA2.7. Desenvolveuse o servizo en cociña seguindo os procedementos es-
tablecidos.  

– CA2.8. Desenvolvéronse os procedementos intermedios e finais de conser-
vación tendo en conta as necesidades dos produtos obtidos e o seu uso 
posterior.  

– CA2.9. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-
sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.  

 RA3. Elabora produtos culinarios a partir dun conxunto de materias primas, e 
avalía as alternativas.  
– CA3.1. Propuxéronse produtos culinarios a partir dun conxunto de materias 

primas dadas. 
– CA3.2. Valorouse a posibilidade de aproveitamento de recursos.  
– CA3.3. Deseñáronse elaboracións que combinen os elementos entre si de 

xeito razoable.  
– CA3.4. Deducíronse e relacionáronse as técnicas apropiadas con respecto 

ás materias primas e os resultados finais propostos.  
– CA3.5. Realizáronse en tempo e forma as tarefas de organización e esta-

blecemento da secuencia de fases necesarias no desenvolvemento dos 
produtos.  
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– CA3.6. Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente 
ao desenvolvemento das tarefas.  

– CA3.7. Executáronse as tarefas de obtención de produtos culinarios seguin-
do os procedementos establecidos.  

– CA3.8. Verificáronse e valoráronse as características organolépticos finais 
do produto (forma, cor, etc.).  

– CA3.9. Confeccionouse un receitario e fichas técnicas, con todas as elabo-
racións realizadas ao longo do curso ou do ciclo.  

– CA3.10. Calculáronse, despois da elaboración da receita, os valores eco-
nómicos e nutricionais.  

– CA3.11. Desenvolvéronse os procedementos intermedios e finais de con-
servación tendo en conta as necesidades dos produtos obtidos e o seu uso 
posterior.  

– CA3.12. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-
sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.  

 RA4. Elabora pratos para persoas con necesidades alimentarias específicas e 
analiza as características propias de cada situación.  
– CA4.1. Recoñecéronse os tipos de necesidades alimentarias específicas.  
– CA4.2. Elaboráronse e valoráronse nutricionalmente dietas de distintos ti-

pos.  
– CA4.3. Identificáronse alimentos excluídos en cada necesidade alimentaria 

específica.  
– CA4.4. Recoñecéronse os produtos substitutivos e os cambios de pratos 

posibles, baseándose nas necesidades nutricionais.  
– CA4.5. Elaboráronse os pratos seguindo os procedementos establecidos, e 

evitáronse cruces con alimentos excluídos.  
– CA4.6. Analizáronse as consecuencias dunha manipulación ou dunha pre-

paración inadecuada.  
– CA4.7. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-

sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental 

Contidos básicos 

Organización dos procesos produtivos 

 Ámbitos da produción culinaria: descrición e análise. 
 Información relacionada coa organización dos procesos: fichas técnicas de 

produción, ordes de traballo, etc. 
 Fases da produción e do servizo en cociña: descrición e análise. 
 Diagramas de organización e secuenciación das fases produtivas. Cociñas 

centrais: liña quente e fría. 

Elaboración de produtos culinarios 

 Cociñas territoriais: descrición e características xerais. 
 Diversidade da cociña galega, española e internacional: tradición, movementos 

gastronómicos, produtos e elaboracións máis salientables. 
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 Cociña de temporada ou de mercado: pratos e tratamentos culinarios máis re-
presentativos. 

 Cociña creativa: interpretación das elaboracións culinarias máis significativas e 
valores gastronómicos. 

 Técnicas culinarias avanzadas: descrición, análise, execución e aplicacións. 
 Execución das elaboracións máis representativas: fases, técnicas e procede-

mentos. Puntos clave na súa realización. Control e valoración de resultados. 
 Gornicións, decoracións e mollos apropiados á elaboración culinaria, en fun-

ción da súa denominación e do complemento nutritivo e organoléptico. 
 Selección dos materiais de empratamento axeitados ao tipo de servizo que se 

vai efectuar. 
 Historia e evolución da cociña. Publicacións, persoas e acontecementos máis 

salientables do mundo culinario. 

Elaboración de produtos culinarios a partir dun conxunto de materias pri-
mas 

 Transformacións fisicoquímicas dos alimentos: descrición e características. 
 Calidades organolépticas das materias primas: valoracións salientables e 

combinacións básicas. 
 Realización de receitas de diferentes tipos e de fichas técnicas de produción. 
 Identificación de alternativas e modificacións das técnicas de cociñado con 

respecto ás calidades e ás características das materias primas. 
 Procedementos de execución dos produtos culinarios. 
 Fases, técnicas e puntos clave. Control e valoración de resultados. 

Elaboración de pratos para persoas con necesidades alimentarias específi-
cas 

 Necesidades nutricionais en persoas con necesidades alimentarias específi-
cas. Principais afeccións alimentarias: alerxias e intolerancias. 

 Emprego de táboas de composición dos alimentos. Roda dos alimentos. 
 Dietas tipo: descrición e caracterización. 
 Produtos axeitados para as necesidades alimentarias específicas. 
 Procesos de execución de elaboracións culinarias para dietas. Influencia da 

aplicación dos distintos métodos de cocción nos alimentos. 

Orientacións pedagóxicas 

Este módulo contén a formación necesaria para desempeñar a función de produ-
ción e servizo en cociña. 

Esta función abrangue aspectos como: 
– Aplicación de técnicas culinarias tradicionais. 
– Programación de actividades. 
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– Elaboración de pratos culinarios. 
– Elaboración de produtos culinarios específicos. 

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en: 
– Elaboración dos produtos culinarios. 
– Supervisión das actividades propias do desenvolvemento dos servizos en 

cociña. 
– Terminación, presentación e decoración dos produtos culinarios. 

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), c), d), e), f), 
g) h), i), j), k) e l) do ciclo formativo, e as competencias a), c), d), e), f), g), h), i), j), 
k) e l) do título. 

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar 
os obxectivos do módulo han versar sobre: 

– Organización dos procesos produtivos e das fases de produción e servizo 
en cociña, con diagramas de organización e determinación da secuencia 
das fases produtivas. 

– Utilización de técnicas culinarias con aplicación das novas tecnoloxías. 
– Preparación de elaboracións culinarias territoriais e internacionais. 
– Elaboración de produtos culinarios a partir dun conxunto de materias pri-

mas. 
– Elaboración de pratos para persoas con necesidades alimentarias específi-

cas. 

9. Modifícase nos anexos VI A) e VI B) a duración total do módulo “MP0048. Pro-
dutos culinarios” que pasa a ser de 350 horas. 
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ANEXO III 

 

Modificación do Decreto 222/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o 
currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en 
mecanizado. 

1. Elimínase da exposición de motivos o parágrafo “Créase como propio de Gali-
cia o módulo de síntese, que ten como finalidade a integración dos aspectos máis 
salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do 
título que se abordasen no resto dos módulos profesionais.”. 

2. Elimínase no artigo 10 o seguinte texto “– MPG004. Síntese de mecanizado.” 

3. Suprímese o contido íntegro do artigo 18. 

4. Elimínase do anexo I a totalidade do punto 1.10 titulado “Módulo profesional: 
síntese de mecanizado.” 

5. Elimínase nos anexos III A) e III C) a referencia ao módulo “MPG004. Síntese 
de mecanizado”, incluída a especialidade do profesorado e o corpo asociados ao 
mesmo. 

6. Elimínase nos anexos VI A) e VI B) a referencia ao módulo “MPG004. Síntese 
de mecanizado”, incluída a indicación de curso, duración e especialidade do pro-
fesorado asociados a ela. 

7. A duración do módulo de formación en centros de traballo pasa de 384 horas a 
410 horas, polo que se substitúe a indicación da duración deste módulo, que figu-
ra no apartado 1.11 do anexo I e no anexo VI  de 384 a 410 horas. 
 Elimínanse os apartados 5 e 6 do artigo 14 
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ANEXO IV 

 

Modificación do Decreto 224/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o 
currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en 
panadaría, repostaría e confeitaría. 

1. Elimínase da exposición de motivos o parágrafo “Créase como propio de Gali-
cia o módulo de síntese, que ten como finalidade a integración dos aspectos máis 
salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do 
título que se abordasen no resto dos módulos profesionais.”. 

2. Elimínase no artigo 10 o seguinte texto “MPG005. Síntese de panadaría, re-
postaría e confeitaría.” 

3. Suprímese o contido íntegro do artigo 18. 

4. Elimínase do anexo I a totalidade do punto 1.12 titulado “Módulo profesional: 
síntese de panadaría, repostaría e confeitaría.” 

5. Elimínase nos anexos III A) e III C) a referencia ao módulo “MPG005. Síntese 
de panadaría, repostaría e confeitaría”, incluída a especialidade do profesorado e 
o corpo asociados ao mesmo. 

6. Elimínase nos anexos VI A) e VI B) a referencia ao módulo “MPG005. Síntese 
de panadaría, repostaría e confeitaría”, incluída a indicación de curso, duración e 
especialidade do profesorado asociados a ela. 

7. A duración do módulo de formación en centros de traballo pasa de 384 horas a 
410 horas, polo que se substitúe a indicación da duración deste módulo, que figu-
ra no apartado 1.13 do anexo I e no anexo VI  de 384 a 410 horas. 

 


