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2. Mínimos exixibles  
 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo "Servizo en restaurante e 
eventos especias" evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito 
equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. 
 
Os contidos mínimos para este módulo: 
 
RA1. Atende a clientela no servizo de restaurante e eventos especiais, tendo en conta a 
relación entre a demanda e os produtos que se sirvan. 

1. Identifiación das principais funcións e competencias do persoal de servizo en sala. 
2. Procedementos de acollemento, estadía e despedida da clientela en mesa e en servi-
zos especiais. 
3. Identifiación do vocabulario básico de atención á clientela 
4. Identificación das normas de protocolo, de conduta e de imaxe persoal nos procesos 
de servizo en salas de restauración. 
5. Presentación de cartas e minutas. 
6. Comandas: tipos e variantes. 

 
RA2. Serve elaboracións culinarias de diversos tipos, para o que recoñece e aplica as 
técnicas de servizo e de protocolo. 

1. Técnicas de servizo en almorzos, xantares e ceas en salas de restauración e servizos 
especiais. Servizo en habitacións. 
2. Normas de protocolo no servizo de mesa, e en eventos especiais e de habitacións nas 
áreas de aloxamento. 
3. Traballo en equipo: brigadas de traballo e funcións de cada membro. 
4. Execución dos procedementos de servizo en mesa. 
5. Montaxe de estruturas de bufés, banquetes, autoservizos e análogos. 
6. Técnicas de servizo de bufés, banquetes, autoservizos e análogos aplicables a dife-
rentes ofertas gastronómicas. 
7. Aplicación das operacións de preservizo, servizo e postservizo de mesa e eventos es-
peciais. 
8. Execución das operacións de preservizo, servizo e postservizo de servizos especiais. 
9. Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (mani-
pulación de alimentos, uniformidade e hixiene persoal), de seguridade laboral e de pro-
tección ambiental. 

 
RA3. Realiza o tinchamento, o racionamento e o desespiñamento de produtos e elabora-
cións culinarias aplicando as técnicas asociadas. 
 

1. Ferramentas e útiles específicos ou habituais nos procesos de manipulación, peladura, 
desespiñamento, trinchamento e empratamento, de calquera clase de alimentos diante 
da clientela. 
2. Operacións de posta a punto dos materiais e do espazo ante comensais. Localización 
e limpeza de ferramentas e útiles. 
3. Técnicas de trinchamento, desespiñamento, peladura, racionamento e empratamento. 
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4. Aplicación da normativa hixiénico-sanitaria canto ás normas, a uniformidade, a hixiene 
persoal e a seguridade laboral no traballo, así como a de manipulación de alimentos e a 
de protección ambiental. 

 
RA4. Elabora pratos á vista da clientela aplicando as técnicas culinarias e de servizo rela-
cionadas. 
 

1. Maquinaria, ferramentas e útiles específicos para a elaboración de pratos á vista da   
clientela. 
2. Operacións de posta a punto. Colocación de materiais e adecuación de espazos. Pro-
visión de alimentos, bebidas, gornicións, etc. 
3. Técnicas na elaboración de pratos á vista da clientela. Fichas técnicas de elaboración. 
 
 
 

 
 

3. PROBA DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO CON 
PERDA DE DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD)  
 
Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con 
perda de dereito a avaliación continua 
 
O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa po-
sible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a unha 
proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 
25.5 da Orde o 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na dita proba consignarase na avaliación final de módu-
los do curso correspondente. 

 
O alumnado con perda do dereito á avaliación continua terá dereito realizar unha proba de ava-
liación extraordinaria en datas previas á avaliación final de módulos correspondente, que terá 
como referencia os criterios de avaliación do módulo enumerados coma mínimos. A cualifica-
ción obtida na dita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspon-
dente."Esta proba terá carácter teórico (presencial ou on line) e práctico (de poder se presen-
cial) ou un suposto práctico, no caso que teña realizarse de forma telemática, e poderá estar di-
vidida en varias partes que se desenvolveran nas correspondentes xornadas. 
 
 

No caso que nos ocupa, CMSR - Módulo SREE, son 2 alumnos (unha alumna e un alumno). 

Tendo presente que os 2 alumnos con  PD no módulo  SREE, evidenciaron durante a 1ª e 2ª 
avaliación, un importante compromiso co módulo, tanto o que  concierne á parte puramente 
académica como cos seus compañeiros/as, ata o punto que de non ser polo elevado número de 
faltas, superarían sen ningunha dificultade o curso, o que lles fixen ver cando as faltas 
acumuladas empezaba a ser preocupante, “que de perder o dereito á avaliación continua, 
deberían seguir manifestando o mesmo interese e as ganas que ata ese momento e na medida 
do posible tentasen solucionar os problemas persoais que lles estaban dificultando a asistencia 

http://www.cifpcompostela.edu.es/


 

 

 

 

CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 
http://www.cifpcompostela.edu.es 

cifp.compostela@edu.xunta.es  
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Modelo: MD74CIN02 Acta de reunión. Data 01/09/2017. Versión 1 Páxina 5 de 6 
 

a clase (no caso do moza por problemas de tipo persoal e o mozo por motivos laborais, tiña que 
compaxinar o estudo e o traballo para poder estudar)”. 

Por este motivo a nota final obterase de:  
1. Unha parte da nota das capacidades evidenciadas durante a 1ª e 2ª avaliación 
2. Outra parte de: exercicios, supostos prácticos, probas, etc. Que irán entregando 

ao longo destes días previos ás probas de avaliación extraordinaria no mes de 
xuño. 

De entregar en tempo e forma estes traballos, superarán o módulo sen necesidade de realizar  
probas teóricas e prácticas 
 

En caso contrario, terá/ n que realizar as correspondentes probas de recuperación: 

Os contido teóricos basearanse nos mínimos indicados na programación. A tal fin lles  envién a 
finais do mes de marzo uns resumos, destacando os puntos máis importantes relacionados con 
estes mínimos, para que fosen traballando e consultando calquera dúbida (de momento as uni-
dades 1 e 2, son as que fundamentarán as probas), en breve as unidades 3 e 4, que teñen un 
menor peso específico, polas súas características. 

A proba práctica, de facerse de forma presencial, basearase como xa lles indiquei antes da sus-
pensión das clases pola pandemia, na proba realizada na primeira avaliación: posta a punto dun 
comedor (montaxe dunha mesa e  aparador), manexo do  lito e pinzas, atención ao cliente,  
transporte e servizo de alimentos, a comanda, servizo de bebidas. 

De non poder realizarse presencialmente, realizarase de forma telemática e basearase en su-
postos prácticos que serán similares aos que estamos a traballar estes días previo á avaliación. 
 
Toda esta información, trasladeilla ao alumnado, ao longo destes días en varios correos 
 
Estas  probas consistirán: 

• UNHA PRIMEIRA PROBA DE CARÁCTER TEÓRICO: Terá carácter eliminatorio e 
consistirá nunha proba escrita e/ou oral que versará sobre unha mostra suficientemente 
significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.  
Poderá ser: tipo test, resolución de supostos, resposta breve, cuestionario ......, 
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. 
 
Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas* sendo a puntuación mínima 
para aprobar un 50 e a máxima un 100. 
* O resultado final de sumar a puntuación de todas as respostas é igual a 100. 
A suma das respostas acertadas dividirase entre 10, o resultado obtido será a puntuación final da 1ª parte 
Para superar  a primeira parte da proba, deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, 
esta cualificación estará expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. 
 
Esta parte suporá o 50% da nota final 

 

• UNHA PROBA DE CARÁCTER PRÁCTICO:  

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que 
tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento dun suposto práctico 
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que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación 
establecidos na programación para esta parte. 

Esta consistirá no desenvolvemento de varios exercicios representativos dos resultados 
de aprendizaxe do módulo. Serán supostos prácticos semellantes ós realizados na aula 
taller perante o curso :Operacións de preservizo e posta a punto, montaxe de mesas para 
tipoloxía de servizo aportado polo docente, execución e servizo de alimentos e bebidas 
en mesa, transporte de pratos ou elaboracións culinarias de cociña á mesa, toma de 
comandas, etc. 

Valorarase: a estrutura e dominio dos contidos, a dinámica de traballo, a exposición (se é 
o caso), a utilización de recursos, habilidades, destrezas, e todos aqueles aspectos 
procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo 

En todo momento teranse en conta a aplicación das medidas de prevención consonte a 
normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos,uniformidade e hixiene persoal), 
de seguridade laboral e de protección ambiental. 
 

Esta segunda parte teórica suporá o 50% 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, como na proba teórica, non existindo a posibilidade de facer media en-
tre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.  
Únicamente farán media aritmética se as dúas probas teñen una cualificación obtida igual 
ou superior a 5 puntos.  
 

 

De non acadar unha avaliación positiva do módulo na avaliación final ,o alumno non poderá 
acceder á FCT no período ordinario . 
 
 

4. RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 
 
Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regu-
lan 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 acadé-
mico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por ob-
xecto 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 avalia-
ción inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se 
complementou cos datos proporcionados pola titora e datos de información de matrícula.  
Na que non se detectaron necesidades especiais de atención a ningún dos dous alumnos. 
 
 
 
Santiago de Compostela, 13 de maio de 2020 
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