
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2019/202015016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

HOT Servizos en restauración Ciclos
formativos de
grao medio

CMHOT02Hostalaría e turismo Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0150 Operacións básicas en bar e cafetaría 82019/2020 267267

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo DIEGO MOSQUERA MIRAMONTES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para o módulo Operacións Básicas en Bar e Cafetería, pertencente ao Ciclo formativo de Grao medio de  Técnico en

Servizos en Restauración; tomando como referencia o Decreto 58/2010 polo que se establece o título de Técnico en Servizos en Restauración e

introducindo as adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do

centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais e

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

¿ Perfil profesional do titulo: O perfil profesional do título de técnico en servizos en restauración determínase pola súa competencia xeral,

polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do

Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

¿ Competencia xeral:   A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de preparación, presentación e servizo de alimentos

e bebidas, así como as de atención á clientela no ámbito da restauración, seguindo os protocolos de seguridade establecidos e actuando segundo

normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

¿ Competencias profesionais, persoais e sociais:    As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan

deseguido:

a) Elixir o tipo de servizo de alimentos e bebidas que se debe levar a cabo a partir da información requirida.

b) Recibir, almacenar e distribuír materias primas en condicións idóneas, para o seu uso posterior.

c) Preparar espazos, maquinaria, útiles e ferramentas para a posta a punto de distintas unidades de produción e/ou prestación de servizos.

d) Executar os procesos e as operacións de preservizo e/ou postservizo necesarios para o desenvolvemento das actividades de produción e/ou

prestación de servizos, tendo en conta o ámbito da súa execución e a estandarización dos procesos.

e) Desenvolver as actividades de servizo e atención á clientela adecuándose  aos seus requisitos, con aplicación das normas básicas de protocolo

e tendo en conta a estandarización dos procesos para alcanzar a súa satisfacción.

f) Executar os procesos de facturación e cobramento, se procede, utilizando correctamente as tecnoloxías da información e da comunicación

relacionadas.

g) Atender suxestións e solucionar as posibles reclamacións efectuadas pola clientela dentro do ámbito da súa responsabilidade.

h) Aplicar protocolos de seguridade laboral e ambiental, hixiene e calidade durante todo o proceso produtivo, para evitar danos nas persoas e no

medio.

i) Cumprir os obxectivos de produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais axeitadas

cos membros do equipo de traballo.

j) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

k) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

l) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación.

m) Detectar e analizar oportunidades de emprego e autoemprego desenvolvendo unha cultura emprendedora, e adaptándose a diferentes postos

de traballo e a novas situacións.

n) Establecer e administrar unha pequena empresa, realizando unha análise básica de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de

comercialización.

o) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable.
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¿ Asociado á unidade de competencia:  Servizos de bar e cafetería HOT327 _ 2 ( Real Decreto 1700/2007 do 14 de decembro), que

abrangue as seguintes unidades de competencia:

- UC 1046_2: desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra o en mesa

- UC 1047_2: asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas.

- UC 1048_2: servir viños e prestar información básica sobre eles

- UC 1049_2: preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de bar e cafetería

- UC 1050_2: xestionar o bar e cafetería

- UCO711_2: actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección do medio en hostalería

- UC1051_2: comunicarse en inglés, nun nivel de usuario básico, en servizos de restauración

Iste módulo  lle permite ó alumnado desenvolver actividades cotidians, dun entorno de trabalho común, na maioria dos estabelecimentos; como

pode ser elaborar todo tipo de cafés , servir calque tipo de bebidas, non sendo cocteles, e atender con amabilidade e profesionalidade os clientes.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0150_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

1 Recepción de materia primas. Procedemento de recepción, almacenamento e control de
xéneros.

27 5 X

2 Abastecemento de materias
primas.

Reposición de xéneros en cafetaría e bar. 30 5 X

3 Identificación, cálculo e manexo
de equipamentos, moblaxe,
útiles e materiais.

Identificación, caracterización, posta en marcha e
mantemento de equipamentos de cafetaría e bar.

30 10 X

4 Realización de actividades de
montaxe e posta a punto.

Posta a punto de cafetaría e bar segundo diferentes
modalidades de servizo.

35 15 X

5 O café, o té, o chocolate e
outras bebidas quentes.

Caracterización, preparación e servizo de cafés, infusións e
chocolates.

40 15 X

6 Batidos, preparacións con xeo
picado, zumes, refrescos e
augas.

Preparación e servizo de bebidas sen alcol, zumes naturais,
batidos, batidos e granizados.

35 10 X

7 Identificación e servizo de
bebidas alcohólicas simples.

Identificación, caracterización e servizo de viños, cervexas,
sidra, aperitivos, destilados, augardentes, licores.

40 20 X

8 Realización das operacións de
postservizo en bar e cafetaría.

Procedemento de postservizo e pechamento de instalacións
de cafetaría e bar.

30 20 X

Total: 267

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Recepción de materia primas. 27

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recibe materias primas, e distingue as súas características organolépticas e as súas aplicacións. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificación e aplicación da documentación asociada a
recepción de mercadorías.

8,011.1 Identificar a documentación, fluxos e rexistros  asociados á recepción,
almacenaxe e distribución interna de materias primas.

1.2 Cumprimentar correctamente a documentación propia da recepción,
almacenaxe e distribución interna de materias primas.

Almacenaxe das materias primas no lugar axeitado. 10,022.1 Almacenar as materias primas no lugar axeitado para a súa conservación
de xeito ordenado e en función do seu consumo.

2.2 Recoñecer as materias primas as súas características, a súa
presentación comercial e interpretando a súa etiquetaxe e métodos de
conservación.

Revisión das instalacións e equipos. 9,033.1 Manter as instalacións en condicións de orde e limpeza tendo en conta a
normativa hixiénico-sanitaria, a de seguridade laboral e de protección
ambiental.

27TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 9 CA1.1 Recoñeceuse a documentación asociada á recepción de pedidos. LC.1 - Sobre as practicas de recepción de
pedidos

•

S 9 CA1.2 Empregáronse vales de pedido correctamente cubertos. LC.2•

N 5 CA1.3 Identificáronse os fluxos e os rexistros de documentos asociados coas actividades
de aprovisionamento externo e interno.

PE.1•

N 5 CA1.4 Determináronse os criterios para a xestión e o control de provedores. PE.2 - Sobre as practicas de recepción de
pedidos

•

S 9 CA1.5 Recoñecéronse as materias primas, as súas características e a súa presentación
comercial.

LC.3 - sobre as practicas de posta a punto e
colocación da mercancía traída do almacén

•

S 9 CA1.6 Interpretouse a etiquetaxe dos produtos. PE.3 - Sobre control de almacén•

S 9 CA1.7 Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e o que se
recibiu.

LC.4 - sobre o albarán•

S 9 CA1.8 Determináronse os métodos de conservación das materias primas. PE.4 - sobre os contenidos•

S 9 CA1.9 Almacenáronse as materias primas no lugar axeitado para a súa conservación. LC.5 - sobre as practicas de almacenaxe•

S 9  CA1.10 Asegurouse a orde das materias primas en función do seu consumo, tendo en
conta a rotación de existencias.

LC.6 - Sobre as practicas de almacenaxe•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 9  CA1.11 Mantívose o almacén en condicións de orde e limpeza. LC.7 - Nas practicas de almacén•

S 9  CA1.12 Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, a
de seguridade laboral e de protección ambiental.

LC.8 - sobre os contenidos•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Categorías comerciais e etiquetaxe.

 Clasificación de mercadorías segundo a súa presentación comercial e/ou sistema de conservación.

 Aplicacións informáticas, sistemas e vales para o control de operacións de abastecemento.

 Procedementos de rexistro e control de documentos de aprovisionamento externo e interno.

 Posta en práctica de criterios para a xestión e control de provedores.

 Operacións na recepción de xéneros.

 Clasificación e distribución de mercadorías en función da súa almacenaxe e do seu consumo. Aplicacións informáticas.

 Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Identificación e aplicación
da documentación asociada
a recepción de
mercadorías. -
Identificación,
cumprimentación e
interpretación dos
diferentes documentos
relacionados coa recepción
de mercancías. (Albarás,
pedidos, ficha de control
mercancías, etiquetaxe,
etc.).

Presentación e
descrición, por parte do
profesor, de modelos
de albarás, ficha de
produto, pedidos a
almacén, cambio de
lencería, traspasos
interdepartamentais e
inventarios; deseño, nº
de copias e soportes.

• Identificación de
modelos de albarás,
ficha de producto,
pedidos a almacén e
inventarios; deseño, nº
de copias e soportes.

• Documento de
resolución de suposto
de identificación da
tipoloxía de albarás,
ficha de producto,
formularios de pedidos
a almacén e
inventarios.

• Exemplares de
formularios de albarás,
ficha de producto,
formularios de pedidos
a almacén e
inventarios.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

LC.1 - Sobre as practicas
de recepción de pedidos

•

LC.2•

PE.1•

PE.2 - Sobre as
practicas de recepción
de pedidos

•

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Almacenaxe das materias
primas no lugar axeitado. -
Almacenaxe das materias
primas no lugar axeitado,
recoñecendo as súas
características e estado,
para a súa conservación de
xeito ordenado e en función
do seu consumo.

Exemplificación guiada
polo profesorado do
proceso de recepción-
almacenaxe de
materias primas.
Comprobación de
cantidade, calidade e
estado acorde co
pedido realizado.
Determinación de
métodos de
conservación, rotación
e ordenamento das
mercadorías.

• Realización de suposto
práctico de recepción-
almacenaxe de
materias primas
aplicando as variábeis
derivadas dos
diferentes tipos de
materias primas,
comprobando a
correspondencia da
cantidade, calidade e
estado co pedido
realizado e
determinando os
métodos de
conservación, rotación
e ordenamento das
mercadorías.

• Documento de
resolución de suposto
de recepción-
almacenaxe de
materias primas.

• Exemplares de
formularios de albarás,
ficha de producto,
formularios de pedidos
a almacén e
inventarios.

•

Esquema de instalación
tipo de almacenaxe de
alimentos e bebidas.

•

Materias primas tipo,
representativas dos
diferentes grupos de
productos.

•

LC.3 - sobre as practicas
de posta a punto e
colocación da mercancía
traída do almacén

•

LC.4 - sobre o albarán•

LC.5 - sobre as practicas
de almacenaxe

•

LC.6 - Sobre as practicas
de almacenaxe

•

PE.3 - Sobre control de
almacén

•

PE.4 - sobre os
contenidos

•

9,0Revisión das instalacións e
equipos. - Revisión das
instalacións e equipos
utilizados na recepción e
almacenamento de
mercancías, verificando o
seu funcionamento, orde e
limpeza.

Explicación do proceso
de revisión de
instalacións e equipos
en canto ao
funcionamento de
equipos e condicións
deorganización, orde e
limpeza de instalacións

• Realización de suposto
práctico de
comprobación do
funcionamento de
equipos e organización,
orde e limpeza de
instalacións.

• Documento de
resolución de suposto
de comprobación do
funcionamento de
equipos e organización,
orde e limpeza de
instalacións.

• Equipos de frío positivo
e negativo.

•

Instlacións de
almacenaxe de xéneros
e materiais.

•

Xéneros e materias de
uso común e frecuente.

•

Formulario lista de
cotexo.

•

LC.7 - Nas practicas de
almacén

•

LC.8 - sobre os
contenidos

•

27,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Abastecemento de materias primas. 30

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Abastécese de materias primas tendo en conta a documentación asociada aos servizos previstos. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Cumprimentación da folla de solicitude. 15,011.1 Calcular as necesidades para os servizos previstos tendo en conta as
existencias.

1.2 Cumprimentar o pedido segundo o procedemento establecido.

Realización operacións de aprovisionamento  e distribución
interna.

15,022.1 Aprovisionar o punto de servizo comprobando o estado e cantidade dos
xéneros.

2.2 Distribuír as mercadorías tendo en conta a súa conservación, disposición
para o seu uso e rotación.

30TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.1 Comprobáronse as existencias de xéneros do punto de servizo e venda. LC.1 - Sbre as practicas de servizo•

S 15 CA2.2 Recoñecéronse os tipos de documentos asociados ao abastecemento. LC.2 - No control de almacén•

S 5 CA2.3 Interpretouse a información. PE.1 - sobre os contenidos•

S 15 CA2.4 Cubriuse a folla de solicitude. LC.3 - sobre os pedidos a almacén•

S 10 CA2.5 Tívose en conta a rotación de existencias. LC.4 - Sobre as practicas de servizo•

S 15 CA2.6 Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e o que se
recibiu.

LC.5 - Control de albaráns•

S 10 CA2.7 Trasladáronse ou distribuíronse as materias primas aos lugares de traballo e servizo. LC.6 - Control de almacenaxe•

S 15 CA2.8 Colocáronse e conserváronse correctamente as materias primas ata o seu consumo. LC.7 - Control de almacenaxe•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Descrición e características das operacións de aprovisionamento e distribución interna de materias primas.

 Control de existencias nos puntos de servizo e venda.
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Contidos

 Procedementos de cálculo de necesidades segundo a documentación de servizos previstos.

 Formalización de formularios.

 Procedementos de aprovisionamento interno e distribución de materias primas.

 Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Cumprimentación da folla
de solicitude. -
Formalización de
formularios de acordo coas
necesidades previstas
tendo en conta as
existencias.

Explicación do
procedemento de
abastecemento de
xéneros para servizos
previstos, partindo das
existencias na área de
servizo,
cumprimentando
correctamente o
correspondente
formulario.

• Calcular as
necesidades para a
actividade prevista
tendo en conta as
existencias e
cumprimentar o
correspondente
formulario.

• Formulario de pedido
cumprimentado.

•

Cálculo de necesidades
para actividade prevista

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Existencias de xéneros
no teller de cafetaría-
bar.

•

Ficha de actividade.•

Fromularios de pedido
a almacén.

•

LC.1 - Sbre as practicas
de servizo

•

LC.2 - No control de
almacén

•

LC.3 - sobre os pedidos
a almacén

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

15,0Realización operacións de
aprovisionamento  e
distribución interna. -
Aprovisionamento do punto
de servizo tendo en  conta
a rotación de existencias e
respectando as medidas
hixiénico-sanitarias.

Explicación do
procedemento
operativo de
aprovisionamento
interno, retirada  de
almacén, transporte,
rotación de existencias
e disposición de
xéneros para o seu
uso.

• Realización do
aprovisionamento
interno, retirada  de
almacén, transporte,
rotación de existencias
e disposición de
xéneros para o seu
uso.

• Ficha de control de
existencias e
condicións de
conservación
cumprimentada.

• Xéneros necesarios
para as actividades
previstas.

•

Elementos de
transporte, carros,
cestas, ..

•

Ficha de control de
existencias e
condicións de
conservación.

•

LC.4 - Sobre as practicas
de servizo

•

LC.5 - Control de
albaráns

•

LC.6 - Control de
almacenaxe

•

LC.7 - Control de
almacenaxe

•

30,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Identificación, cálculo e manexo de equipamentos, moblaxe, útiles e materiais. 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara equipamentos, moblaxe, útiles e materiais, e recoñece o seu funcionamento, as súas aplicacións e a súa disposición adecuada. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificación e caracterización de equipamentos, moblaxe e
útiles de bar e cafetaría.

15,011.1 Recoñecer as características, aplicacións e condicións de uso e
mantemento dos equipamentos, moblaxe e útiles de bar e cafetaría.

1.2 Calcular as necesidade de equipamentos, moblaxe e útiles de bar e
cafetaría en función da capacidade e do tipo de establecemento.

Realización de operacións de manexo e mantemento de
equipamentos, moblaxe e útiles de bar e cafetaría.

15,022.1 Distribuír  equipamentos, moblaxe e útiles de bar e cafetaría. segundo as
necesidades ou os sistemas de servizo.

2.2 Realizar as operacións tendo en conta a súa adecuación para o uso e a
normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección
ambiental.

30TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA3.1 Caracterizáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais desa área. PE.1 - sobre os contenidos•

S 10 CA3.2 Relacionáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais coas súas
aplicacións posteriores.

PE.2 - sobre os contenidos•

S 15 CA3.3 Identificáronse as súas características asociadas ás situacións de aplicación e uso. LC.1 - sobre os contenidos e nas practicas•

S 15 CA3.4 Determináronse as cantidades de equipamentos, moblaxe, útiles e materiais de
acordo con necesidades de servizo ou coa tipoloxía dos establecementos.

PE.3 - sobre os contenidos•

S 20 CA3.5 Preparáronse equipamentos, útiles e materiais, e verificouse a súa adecuación para
o uso.

LC.2 - sobre as practicas de montaxe•

S 20 CA3.6 Executáronse os procedementos de manexo e mantemento de moblaxe, maquinaria,
útiles e ferramentas consonte as normas establecidas.

LC.3 - sobre as practicas de montaxe•

S 10 CA3.7 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de protección ambiental.

LC.4 - sobre os contenidos•

N 5 CA3.8 Analizouse a disposición dos equipamentos da área desde o punto de vista
funcional, operativo e de seguridade alimentaria.

LC.5 - sobre as practicas de servizo•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Maquinaria, moblaxe e materiais propios das áreas de bar: descrición, clasificación e características asociadas a diferentes tipos de establecementos, servizos e expectativas da clientela.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Cálculo de necesidades de equipamentos, moblaxe, útiles e materiais de acordo con necesidades de servizo ou tipoloxía de establecementos. Inventarios.

 Emprazamento e distribución segundo as necesidades ou os sistemas de servizo.

 Posta a punto e control da maquinaria.

 Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Identificación e
caracterización de
equipamentos, moblaxe e
útiles de bar e cafetaría. -
Caracterización dos
equipamentos de bar e
cafetaría, relacionándoos
coa súa aplicación e
determinando necesidades
en función da capacidade e
do tipo de establecemento.

Explicación sobre os
equipamentos de
cafetaría e bar,
maquinaria, moblaxe e
materiais: descrición,
clasificación e
características
asociadas a diferentes
tipos de
establecementos,
servizos e expectativas
da clientela.

•

Exposición sobre o
desenvolvemento do
suposto de  cálculo de
necesidades de
equipamentos de bar e
cafetaría.

•

Identificar caracterizar e
asociar coa aplicación
prevista de diferentes
elementos de
equipamentos de
cafetaría e bar,
maquinaria, moblaxe e
materiais.

•

Resolución do suposto
de xeito individual ou
en pequeno grupo,
exposición e debates
de resultados,
corrección de
desviacións.

•

Suposto de cálculo de
necesidades de
equipamentos de
cafetaría e bar,
maquinaria, moblaxe e
materiais, resolto.

•

Listaxe de identificación
e caracterización de
equipamentos de
cafetaría e bar,
maquinaria, moblaxe e
materiais.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Equipamento do taller
de cafetaría e bar.

•

Catálogos físicos e/ou
dixitais, páxinas web de
proveedores de
equipamentos para a
restauración.

•

Listaxe de identificación
e caracterización de
equipamentos de
cafetaría e bar.

•

Suposto para resolver
individualmente o en
pequeno grupo.

•

LC.1 - sobre os
contenidos e nas
practicas

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.2 - sobre os
contenidos

•

PE.3 - sobre os
contenidos

•

15,0Realización de operacións
de manexo e mantemento
de equipamentos, moblaxe
e útiles de bar e cafetaría. -
Realización de operacións
de manexo e mantemento
de equipamentos, moblaxe
e útiles e ferramentas
consonte as normas
establecidas.

Explicación e
demostración práctica
sobre as
características,
aplicacións,
emprazamento, e
manipulación para uso
e mantemento de
equipamentos de
cafetaría e bar.

• Realización de
procedementos de
manexo e mantemento
de moblaxe,
maquinaria, útiles e
ferramentas consonte a
normativa hixiénico-
sanitaria, de seguridade
laboral e de protección
ambiental.

• Listaxe de observación
da aplicación das
normas de
manipulación de
equipamentos de bar e
cafetaría.

• Moblaxe, maquinaria,
útiles e ferramentas do
taller de cafetaría e bar.

•

Xéneros e materiais de
uso frecuente nas
actividades de servizo
en cafetaría e bar.

•

LC.2 - sobre as practicas
de montaxe

•

LC.3 - sobre as practicas
de montaxe

•

LC.4 - sobre os
contenidos

•

LC.5 - sobre as practicas
de servizo

•

30,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Realización de actividades de montaxe e posta a punto. 35

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza as actividades de montaxe en relación co tipo de servizo que se deba desenvolver. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Relacionar os diferentes tipos de servizo coas montaxes
específicas na área de bar e cafetaría.

10,011.1 Recoñecer a tipoloxía de servizos propios do bar e cafetaría.

1.2 Calcular os recursos necesarios segundo o servizos previstos.

Realización de montaxes acordes aos diferentes tipos de
servizo.

25,022.1 Preparar e distribuír equipamentos e materiais segundo o tipo de servizo
e tendo en conta as dinámicas do persoal e clientela.

2.2 Executar operacións de montaxes acaídas aos diferentes servizos
previstos identificando e corrixindo disfuncións operativas.

35TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Identificáronse e caracterizáronse os tipos de servizo relacionados con estas áreas. PE.1 - sobre os contenidos•

S 10 CA4.2 Calculáronse os recursos necesarios para o desenvolvemento de operacións de
servizo.

PE.2 - sobre os contenidos•

N 10 CA4.3 Caracterizáronse os tipos de montaxe asociados aos servizos nestas áreas, e as
técnicas apropiadas para cada un.

PE.3 - sobre os contenidos•

S 15 CA4.4 Preparáronse os equipamentos e os materiais acaídos ao tipo de servizo posterior
asociado.

LC.1 - nas practicas de servizo•

N 5 CA4.5 Analizáronse diferentes posibilidades para determinar a máis acaída segundo o tipo
de servizo.

PE.4 - sobre os contenidos•

S 15 CA4.6 Comprobouse a adecuación previa da área de bar e cafetaría para as actividades de
servizo e atención á clientela.

LC.2 - nas practicas de servizo•

S 20 CA4.7 Executáronse as operacións de montaxe, aplicando e desenvolvendo as técnicas
adecuadas en cada momento.

LC.3 - sobre os contenidos•

S 10 CA4.8 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de protección ambiental.

LC.4 - sobre os contenidos•

N 5 CA4.9 Avaliáronse disfuncións operativas e adoptáronse solucións alternativas. LC.5 - Nas practicas de servizo•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Tipoloxía de servizos nas áreas de bar e cafetaría.

 Previsión de materiais para o desenvolvemento de actividades de servizo.

 Operacións características de preservizo.

 Análise de fluxos de persoal de servizo e clientela para pór en práctica nas montaxes.

 Execución das operacións de montaxe. Control e valoración de resultados.

 Identificación de disfuncións operativas e propostas alternativas.

 Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0Relacionar os diferentes
tipos de servizo coas
montaxes específicas na
área de bar e cafetaría. -
Relacionar os diferentes
tipos de servizo coas
montaxes específicas na
área de bar e cafetaría,
determinando a previsión
de recursos para a
realización do servizo.

Explicación sobre os
diferentes tipos de
servizos propios do bar
e cafetaría
relacionándoos coas
montaxes e dinámicas
específicas.

•

Exposición sobre a
metodoloxía de cálculo
de recursos necesarios
para a realización de
montaxes específicas
en bar e cafetaría.

•

Identificar e caracterizar
os diferentes tipos de
servizos propios do bar
e cafetaría
relacionándoos coas
montaxes e dinámicas
específicas.

•

Calcular os recursos
necesarios para a
realización dunha
montaxe específica en
bar e cafetaría de
acordo cos datos
aportados nun suposto
ou exercicio práctico.

•

Listaxe de observación
da actividade
identificación de
diferentes servizos e
montaxes específicas
de bar e cafetaría

•

Suposto de cálculo de
recursos necesarios
para a realización
dunha montaxe
específica en bar e
cafetaría, resolto.

•

Orde de servizo.•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Suposto de cálculo de
recursos necesarios
para a realización
dunha montaxe
específica en bar e
cafetaría.

•

Equipamentos,
moblaxe e útiles
propios de cafetaría e
bar.

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.2 - sobre os
contenidos

•

PE.3 - sobre os
contenidos

•

25,0Realización de montaxes
acordes aos diferentes tipos
de  servizo. - Realización
de montaxes acordes aos
diferentes tipos de  servizo,
aplicando alternativas e
valorando a adecuación a
cada servizo

Explicación sobre  a
preparación e
distribución de
equipamentos e
materiais segundo o
tipo de montaxe e
servizo.

•

Explicación sobre os
criterios aplicábeis na
definición e realización
de montaxes tendo en
conta espazos,
equipamentos e
características do
servizo previsto.

•

Preparar e distribuír
equipamentos e
materiais segundo o
tipo de servizo para a
posterior realización da
montaxe
prevista.

•

Realización de
montaxes acaídas aos
diferentes servizos
previstos valorando
distintas alternativas e
identificando-corrixindo
disfuncións operativas.

•

Listaxe de observación
da actividade
preparación e
distribución de
equipamentos e
materiais para as
montaxes previstas

•

Listaxe de observación
da actividade de
montaxes definidas e
das variacións
efectuadas.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Orde de servizo.•

Equipamentos,
moblaxe e útiles
propios de cafetaría e
bar.

•

LC.1 - nas practicas de
servizo

•

LC.2 - nas practicas de
servizo

•

LC.3 - sobre os
contenidos

•

LC.4 - sobre os
contenidos

•

LC.5 - Nas practicas de
servizo

•

PE.4 - sobre os
contenidos

•

35,0TOTAL

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O café, o té, o chocolate e outras bebidas quentes. 40

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Prepara bebidas quentes sinxelas para o seu servizo, e xustifica as técnicas e os procedementos que se seleccionaron. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Clasificación e caracterización organoléptica dos cafés,
presentación comercial.

8,011.1 Identificar tipos, orixe e clasificación dos cafés.

1.2 Caracterizar organolépticamente os cafés en función das aplicacións
máis  habituais.

Elaboración e servizo de preparados a base de café. 12,022.1 Elaborar e servir preparacións de cafés coas técnicas axeitadas e
medidas de prevención asociadas.

2.2 Analizar alternativas nos procesos de elaboración e servizo dos cafés
para axustalas ás expectativas comerciais.

 Clasificación e caracterización organoléptica de tés,
chocolates e infusións, presentación comercial.

8,033.1 Identificar tipos, orixe e clasificación de tés, chocolates e infusións.

3.2 Caracterizar organolépticamente os tés, chocolates e infusiónsen función
das aplicacións máis  habituais.

Elaboración e servizo de preparados a base de tés, chocolates
e infusións.

12,044.1 Elaborar e servir preparacións de tés, chocolates e infusións coas
técnicas axeitadas e medidas de prevención asociadas.

4.2 Analizar alternativas nos procesos de elaboración e servizo dos tés,
chocolates e infusións para axustalas ás expectativas comerciais.

40TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA5.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.

N 2   CA5.1.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada co café. PE.1 - sobre os contenidos•

N 2   CA5.1.2 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada co té, chocolate e infusións. PE.2 - sobre os contenidos•

0 CA5.2 Describíronse e clasificáronse os tipos de bebidas quentes sinxelas.

S 5   CA5.2.1 Describíronse e clasificáronse os tipos de cafés. PE.3 - sobre os contenidos•

S 5   CA5.2.2 Describíronse e clasificáronse os tipos de tés, chocolates e outras bebidas
quentes sinxelas.

PE.4 - sobre os contenidos•

0 CA5.3 Caracterizáronse as calidades organolépticas e as aplicacións habituais de cafés,
infusións e outros produtos utilizados na elaboración de bebidas quentes sinxelas.

S 5   CA5.3.1 Caracterizáronse as calidades organolépticas e as aplicacións habituais dos cafés
e outros produtos utilizados na elaboración de bebidas quentes sinxelas.

PE.5 - sobre os contenidos•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5   CA5.3.2 Caracterizáronse as calidades organolépticas e as aplicacións habituais de tés,
chocolates, infusións e outros produtos utilizados na elaboración de bebidas quentes
sinxelas.

PE.6 - sobre os contenidos•

0 CA5.4 Determináronse as fases para desenvolver correctamente as técnicas e os
procedementos de preparación e servizo de bebidas quentes sinxelas.

S 8   CA5.4.1 Determináronse as fases para desenvolver correctamente as técnicas e os
procedementos de preparación e servizo de cafés.

PE.7 - sobre os contenidos•

S 8   CA5.4.2 Determináronse as fases para desenvolver correctamente as técnicas e os
procedementos de preparación e servizo de tés, chocolates e outras bebidas quentes
sinxelas.

PE.8•

0 CA5.5 Identificáronse os puntos críticos das técnicas de elaboración de bebidas quentes,
adoptando métodos que garantan a súa calidade.

S 8   CA5.5.1 Identificáronse os puntos críticos das técnicas de elaboración de cafés,
adoptando métodos que garantan a súa calidade.

LC.1 - Nas practicas de elaboración•

S 8   CA5.5.2 Identificáronse os puntos críticos das técnicas de elaboración de tés e chocolates
e outras bebidas quentes, adoptando métodos que garantan a súa calidade.

LC.2•

0 CA5.6 Executáronse os procedementos de preparación e servizo de bebidas quentes
sinxelas seguindo as instrucións e as normas establecidas.

S 10   CA5.6.1 Executáronse os procedementos de preparación e servizo de cafés seguindo as
instrucións e as normas establecidas.

LC.3 - Nas practicas de elaboración•

S 15   CA5.6.2 Executáronse os procedementos de preparación e servizo de tés, chocolates e  e
outras bebidas quentes sinxelas seguindo as instrucións e as normas establecidas.

LC.4 - Nas practicas de elaboración•

N 4 CA5.7 Distinguíronse alternativas en función dos resultados obtidos, acrecentando a
diversidade da oferta e as posibilidades de servizo.

PE.9 - Sobre os contidos•

S 15 CA5.8 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de protección ambiental.

LC.5•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Cafés, chocolates, tés, outras infusións, etc.: definicións, orixe, procedencia, clasificacións, tipos e características.

 0Procedementos de execución e servizo en barra e en sala.

   Cafés: definicións, orixe, procedencia, clasificacións, tipos e características.

  Control e valoración de resultados.

   Chocolates, tés, outras infusións, etc.: definicións, orixe, procedencia, clasificacións, tipos e características.

  Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos, uniformidade e hixiene persoal), de seguridade laboral e de protección
ambiental.
 Análise e identificación das principais características organolépticas.

   Análise e identificación das principais características organolépticas de cafés.

   Análise e identificación das principais características organolépticas do té, chocolate e outros.

 Identificación das principais marcas comerciais.

 Presentacións comerciais e etiquetaxe.

 Lexislación alimentaria aplicable.

 Fases e técnicas de preparación, presentación e servizo.

 Fichas técnicas de elaboración.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Puntos críticos na aplicación de técnicas de elaboración presentación e servizo.

 Análise de variacións para adaptar os produtos ás expectativas da clientela e de negocio.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Clasificación e
caracterización
organoléptica dos cafés,
presentación comercial. -
Identificación e clasificación
organoléptica dos tipos de
café segundo os métodos
de preparación e aplicación
comercial.

Explicación sobre a
orixe, produción,
botánica, torrado,
mesturas, clasificación
e tipicidade dos cafés.

•

Exposición sobre a
presentación comercial
do café, efectos na súa
conservación segundo
tipo de envasado e
estatísticas de
consumo.

•

Demostración práctica
de técnicas de análise
sensorial de cafés, cata
brasileira e cata
expreso.

•

Identificar e caracterizar
os cafés en función da
súa especie,
orixe/altitude da zona
de produción, sistema
de colleita e tratamento
e torra.

•

Identificación
esquemática das
principais marcas e
"blends" comerciais,
identificando os
principais países de
procedencia así como
os materiais e sistemas
de presentación
comercial.

•

Análise organoléptico
de cafés arábicas e
robustas 100% de
diferentes orixes e
tratamentos,e asemade
de "blends" comerciais.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
identificación das
principais marcas
comerciais, gama de
produtos e sistemas de
presentación comercial.

•

Fichas de cata
cumprimentadas.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
identificación de cafés
verdes e torrados
segundo a especie e
tratamento.

•

Publicacións
especializadas e
páxinas web de marcas
comerciais de
relevancia no mercado
galego.

•

Formulario de ficha de
cata.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.3 - sobre os
contenidos

•

PE.5 - sobre os
contenidos

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Elaboración e servizo de
preparados a base de café.
- Elaboración e servizo de
receitas clásicas de cafés,
aplicando as técnicas
axeitadas, analizando
alternativas comerciais.

Exposición das técnicas
e procesos previos á
elaboración dun
expreso, a cafeteira, o
muíño, a vaixela, o
moído, a dosificación e
a extracción.

•

Determinación do punto
óptimo de moído da
mestura de grao de
café, carga, prensado,
temperatura e tempo de
extracción, para a
obtención dun expreso
perfecto.

•

Demostración de
elaboracións de
receitas clásicas de
cafés segundo fichas
técnicas de produción,
identificando puntos
críticos e posíbeis
desviacións e
variacións comerciais.

•

Exposición das técnicas
de servizo asociadas ás
receitas clásicas de
cafés, en barra e sala,
determinando os
tempos e temperaturas
de servizo.

•

Parametrización de
cafeteira co muíño de
café ate a obtención do
grao de moído correcto
para a elaboración dun
café expreso.

•

Regulación e
determinación do punto
óptimo de moído do
grao de café, segundo
o tipo e mestura.

•

Elaboración de receitas
clásicas de café
segundo técnicas de
produción (só, con leite,
cortado, manchado,
descafeinado,
americano, capuchino,
con xeo, royal, bombón,
irlandés, escocés,
vienés, carajillo e
outros), corrixindo
desviacións e aplicando
variacións creativas e
medidas de prevención
consonte a normativa
hixiénico-sanitaria
(manipulación de
alimentos, uniformidade
e hixiene persoal), de
seguridade laboral e de
protección ambiental.

•

Servizo de elaboracións
clásicas de cafés en
barra e sala, atendendo
ás especificacións
expresadas na ficha
técnica e segundo as
técnicas de servizo
asociadas.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
elaboración e servizo
en barra e sala de
fórmulas clásicas de
cafés.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de regulación
e parametrización dos
equipos específico para
a elaboración de cafés.

•

Equipos e útiles
específicos para a
elaboración e servizo
de cafés.

•

Xéneros necesarios
segundo fichas
técnicas.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

LC.1 - Nas practicas de
elaboración

•

LC.3 - Nas practicas de
elaboración

•

LC.5•

PE.7 - sobre os
contenidos

•

PE.9 - Sobre os contidos•

8,0 Clasificación e
caracterización
organoléptica de tés,
chocolates e infusións,
presentación comercial. -
Identificación e clasificación
organoléptca de tés,
chocolates e infusións,
segundo os métodos de
preparación e aplicación
comercial.

Explicación sobre a
orixe, produción,
botánica, procesos,
mesturas e clasificación
dos tés, chocolates e
outras infusións.

•

Exposición sobre a
presentación comercial
dos tés, chocolates e
outras infusións,
efectos na súa
conservación segundo
tipo de envasado e
estatísticas de
consumo.

•

Identificar e caracterizar
os tés, chocolates e
outras infusións en
función da súa especie,
orixe/altitude da zona
de produción, sistema
de colleita e tratamento.

•

Identificación
esquemática dos
principais tipos
comerciais,
identificando os
principais países de
procedencia así como
os sistemas de
presentación comercial.

•

Demostración práctica
de técnicas de análise
sensorial tés,
chocolates e outras
infusións.

•

Análise organoléptico
de tés, chocolates e
outras infusións de
diferentes orixes e
tipos.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
identificación de tés,
chocolates e outras
infusións.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
identificación das
principais marcas
comerciais, gama de
produtos e
presentacións
comerciais.

•

Fichas de cata
cumprimentadas.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Publicacións
especializadas e
páxinas web de marcas
comerciais de
relevancia no mercado
galego.

•

Formulario de ficha de
cata.

•

PE.2 - sobre os
contenidos

•

PE.4 - sobre os
contenidos

•

PE.6 - sobre os
contenidos

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Elaboración e servizo de
preparados a base de tés,
chocolates e infusións. -
Elaboración e servizo de
receitas clásicas de tés,
chocolates e infusións,
aplicando as técnicas
axeitadas, analizando
alternativas comerciais.

Exposición das técnicas
e procesos de
elaboración de
infusións identificando o
puntos críticos, a auga,
a cafeteira, a kettle, a
vaixela, os filtros, a
dosificación e tempos
de infusionado, tendo
en conta a normativa
hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de
protección ambiental.

•

Exposición das técnicas
e procesos de
elaboración de
chocolates á cunca
identificando o puntos
críticos, con vapor a
presión e en pota así
como a preparación de
dispensadores/termos
de chocolate, tendo en
conta a normativa
hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de
protección ambiental.

•

Demostración de
elaboracións de
receitas clásicas de tés,
chocolates e outras
infusións segundo
fichas técnicas de
produción, identificando
puntos críticos e
posíbeis desviacións e
variacións comerciais.

•

Exposición das técnicas
de servizo asociadas ás
receitas clásicas de tés,
chocolates e outras
infusións, en barra e
sala, determinando os
tempos e temperaturas
de servizo.

•

Realización de
exercicios prácticos de
preparacións previas
para a elaboración
chocolates á cunca,
apliacando as técnicas
específicas e normativa
hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de
protección ambiental.

•

Realización de
exercicios prácticos de
preparacións previas
para a elaboración
chocolates á cunca,
apliacando as técnicas
específicas e normativa
hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de
protección ambiental.

•

Elaboración de receitas
clásicas de tés,
chocolates e outras
infusións segundo
técnicas de produción
(té só, con leite,
americano, con limón,
shalimar, árabe,
everest, con xeo, con
mel, con xenebra, con
froitas,chocolate á
española, á francesa, á
vienesa, á suíza, á
portuguesa, á
brasileira, frappé e
outras infusións),
corrixindo desviacións e
aplicando variacións
creativas e medidas de
prevención consonte a
normativa hixiénico-
sanitaria (manipulación
de alimentos,
uniformidade e hixiene
persoal), de seguridade
laboral e de protección
ambiental.

•

Realización do servizo
en barra e en sala de
elaboracións clásicas
de tés, chocolates e
outras infusións en
barra e sala, atendendo
ás especificacións
expresadas na ficha
técnica e segundo as
técnicas de servizo
asociadas.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
elaboración e servizo
en barra e sala de
fórmulas clásicas de
tés, chocolates e outras
infusións.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
preparación previa dos
equipos específicos
para a elaboración de
tés, chocolates e outras
infusións.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Equipos e útiles
específicos para a
elaboración e servizo
de tés, chocolates e
outras infusións.

•

Xéneros necesarios
segundo fichas
técnicas.

•

LC.2•

LC.4 - Nas practicas de
elaboración

•

LC.5•

PE.8•

PE.9 - Sobre os contidos•

40,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Batidos, preparacións con xeo picado, zumes, refrescos e augas. 35

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Prepara batidos, zumes, refrescos, preparacións con xeo picado e augas para o seu servizo, aplicando as técnicas e os procedementos asociados. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificación e caracterización dos diferentes tipos de batidos,
preparacións con xeo picado, zumes, segundo as súas
características organolépticas e presentacións comerciais.

6,011.1 Identificar os diferentes tipos de batidos, preparacións con xeo picado e
zumes, tendo en conta a natureza, composición e atributos de presentación
comercial.

Elaboración e servizo de zumes, bebidas con xeo picado e
batidos consonte as técnicas específicas e axeitada
presentación propoñendo alternativas de mellora.

20,022.1 Preparar, conservar, presentar e servir zumes de froitas, batidos e
granizados de acordo coas técnicas específicas e propoñendo alternativas de
mellora.

Identificación e caracterización dos diferentes tipos de bebidas
envasdas sen alcol e augas a partires das súas características
organolépticas e presentacións comerciais.

3,033.1 Identificar e clasificar os diferentes tipos de bebidas envasdas sen alcol e
augas a partires das súas características organolépticas e presentacións
comerciais.

Servizo e presentación dos diferentes tipos de bebidas
envasdas sen alcol e augas aplicando as técnicas específicas.

6,044.1 Presentar e servir os diferentes tipos de bebidas envasdas sen alcol e
augas aplicando as técnicas específicas

35TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA6.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada. PE.1 - sobre os contenidos•

0 CA6.2 Describiuse e clasificouse a tipoloxía de refrescos, preparacións con xeo picado,
zumes, batidos e augas de consumo habitual.

S 5   CA6.2.1 Describiuse e clasificouse a tipoloxía de preparacións con xeo picado, zumes e
batidos de consumo habitual.

PE.2 - sobre os contenidos•

S 5   CA6.2.2 Describiuse e clasificouse a tipoloxía de bebidas sen alcol e augas de consumo
habitual.

PE.3 - sobre os contenidos•

0 CA6.3 Identificáronse e caracterizáronse as técnicas de preparación e servizo acaídas para
a tipoloxía de bebidas.

S 5   CA6.3.1 Identificáronse e caracterizáronse as técnicas de preparación e servizo de
batidos, granizados e zumes naturais.

PE.4 - sobre os contenidos•

S 5   CA6.3.2 Identificáronse e caracterizáronse as técnicas de preparación e servizo de
bebidas sen alcol e augas.

PE.5 - sobre os contenidos•

S 10 CA6.4 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao
desenvolvemento das tarefas.

LC.1 - sobre os contenidos•

0 CA6.5 Executáronse os procedementos de preparación e servizo deste tipo de bebidas
seguindo instrucións e normas establecidas.

S 13   CA6.5.1 Executáronse os procedementos de preparación e servizo de zumes naturai,
batidos e granizados seguindo instrucións e normas establecidas.

LC.2 - Nas practicas e simulación de
servizos

•

S 13   CA6.5.2 Executáronse os procedementos de preparación e servizo de bebidas sen alcol e
augas seguindo instrucións e normas establecidas.

LC.3 - Nas practicas e simulacións de
servido

•

S 10 CA6.6 Realizáronse as preparacións respectando proporcións, ingredientes, fases e
técnicas.

LC.4 - Nas practicas•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA6.7 Distinguíronse alternativas en función dos resultados obtidos co fin de mellorar a súa
aceptación e o seu interese comercial.

PE.6 - sobre os contenidos•

S 10 CA6.8 Realizouse o servizo destas bebidas aplicando as técnicas axeitadas. LC.5 - Sobre as practicas•

S 10 CA6.9 Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante o proceso de preparación e
servizo.

LC.6 - sobre as practicas•

S 10  CA6.10 Manipuláronse os produtos de xeito que se aseguraran as súas condicións
hixiénicas, tendo en conta a normativa de seguridade laboral e de protección ambiental.

LC.7 - sobre as practicas•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Batidos, preparacións con xeo picado, zumes, refrescos e augas.

 0Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos, uniformidade e hixiene persoal), de seguridade laboral e de protección
ambiental.
   Batidos, preparacións con xeo picado e zumes naturais.

   Bebidas sen alcol e augas.

 Análise e identificación das principais características organolépticas.

 Identificación das principais marcas comerciais.

 Presentacións comerciais e etiquetaxe.

 Lexislación alimentaria aplicable.

 Emprazamento e conservación de produtos envasados.

 Técnicas de preparación e presentación de zumes, preparacións con xeo picado e batidos. Conservación.

 Alternativas para mellorar a aceptación da clientela e o valor engadido.

 Procedementos de execución e servizo en barra e en sala. Control e valoración de resultados.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Identificación e
caracterización dos
diferentes tipos de batidos,
preparacións con xeo
picado, zumes, segundo as
súas características
organolépticas e
presentacións comerciais. -
Identifica e clasifica os
batidos, preparacións con
xeo picado zumes, tendo
en conta a natureza,
composición e atributos de
presentación comercial.

Explicación e
caracterización dos
diferentes tipos de
batidos, preparacións
con xeo picado, zumes,
segundo as súa
natureza, composición,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais

• Identificación e
clasificación dos
diferentes tipos de
batidos, preparacións
con xeo picado, zumes,
das materias primas e
sistemas de
elaboración e
presentación.
Identificación de
características
organolépticas.

• Listaxe de
comprobación de
exercicio de
identificación de
batidos, simples e
combinados,
granizados e zumes
naturais.

•

Fichas de cata
cumprimentadas.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Formulario de ficha de
cata.

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.2 - sobre os
contenidos

•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Elaboración e servizo de
zumes, bebidas con xeo
picado e batidos consonte
as técnicas específicas e
axeitada presentación
propoñendo alternativas de
mellora. - Aplica as técnicas
preparación de batidos,
granizados e espremido de
froitas consonte as técnicas
específicas e axeitada
presentación propoñendo
alternativas de mellora.

Demostración sobre as
técnicas específicas de
elaboración de batidos,
simples e combinados,
granizados e zumes
naturais identificando
puntos críticos e
posíbeis desviacións e
variacións comerciais.

• Elaboración de receitas
clásicas de batidos,
simples e combinados,
granizados e zumes
naturais segundo
técnicas de produción
(batidos de xeados, de
froitas con lácteos, de
froitas con zumes,
combinados,
granizados de froitas e
infusións, zumes de
cítricos e outra froitas),
corrixindo desviacións e
aplicando variacións
creativas e medidas de
prevención consonte a
normativa hixiénico-
sanitaria (manipulación
de alimentos,
uniformidade e hixiene
persoal), de seguridade
laboral e de protección
ambiental.

• Listaxe de
comprobación de
exercicio de
preparación previa dos
equipos específicos
para a elaboración de
batidos, simples e
combinados,
granizados e zumes
naturais.

•

Listaxe de
comprobación de
exercicio de
elaboración e servizo
en barra e sala de
batidos, simples e
combinados,
granizados e zumes
naturais.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Equipos e útiles
específicos para a
elaboración e servizo
de batidos, simples e
combinados,
granizados e zumes
naturais.

•

Xéneros necesarios
segundo fichas
técnicas.

•

LC.1 - sobre os
contenidos

•

LC.2 - Nas practicas e
simulación de servizos

•

LC.4 - Nas practicas•

LC.5 - Sobre as practicas•

LC.6 - sobre as practicas•

LC.7 - sobre as practicas•

PE.4 - sobre os
contenidos

•

PE.6 - sobre os
contenidos

•

3,0Identificación e
caracterización dos
diferentes tipos de bebidas
envasdas sen alcol e augas
a partires das súas
características
organolépticas e
presentacións comerciais. -
Identifica e clasifica os
diferentes tipos de bebidas
envasdas sen alcol e augas
a partires das súas
características
organolépticas e
presentacións comerciais.

Explicación e
caracterización dos
diferentes tipos de
bebidas envasdas sen
alcol e augas,
clasificándoos segundo
a súa natureza, tipo,
composición,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Identificación e
clasificación dos
diferentes tipos de
bebidas envasdas sen
alcol e augas segundo
a súa natureza, tipo,
composición,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Traballo de descrición e
clasificación de bebidas
envasdas sen alcol e
augas.

•

Fichas de cata
cumprimentadas.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Formulario para traballo
de descrición e
clasificación de bebidas
envasdas sen alcol e
augas.

•

Formulario de ficha de
cata.

•

Escolma de xéneros
representativos das
bebidas envasdas sen
alcol e augas
necesarios para a súa
identificación a análise
organoléptica.

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.3 - sobre os
contenidos

•

6,0Servizo e presentación dos
diferentes tipos de bebidas
envasdas sen alcol e augas
aplicando as técnicas
específicas. - Serve e
presenta os diferentes tipos
de bebidas envasdas sen
alcol e augas aplicando as
técnicas específicas.

Demostración sobre as
técnicas específicas de
presentación e servizo
de bebidas envasdas
sen alcol e augas
identificando puntos
críticos e posíbeis
desviacións e
variacións comerciais.

• Presentación e servizo
de bebidas envasdas
sen alcol e augas
(bebidas de extractos, a
base de zumes de
froitas, zumes
espremidos, a base de
concentrados, néctares,
sodas, tónicas,
gasosas, isotónicas,
enerxéticas e outras),
corrixindo desviacións e
aplicando variacións
creativas e medidas de
prevención consonte a
normativa hixiénico-
sanitaria (manipulación
de alimentos,
uniformidade e hixiene
persoal), de seguridade
laboral e de protección
ambiental.

• Listaxe de
comprobación de
exercicio de
presentación e servizo
en barra e sala de
bebidas envasdas sen
alcol e augas.

• Escolma de xéneros
representativos das
bebidas envasdas sen
alcol e augas
necesarios para a súa
presentación e servizo.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

LC.1 - sobre os
contenidos

•

LC.3 - Nas practicas e
simulacións de servido

•

LC.5 - Sobre as practicas•

LC.6 - sobre as practicas•

LC.7 - sobre as practicas•

PE.5 - sobre os
contenidos

•

35,0TOTAL

- 21 -
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Identificación e servizo de bebidas alcohólicas simples. 40

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Serve bebidas alcohólicas simples, e relaciona a técnica e o procedemento de servizo co tipo de bebida. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificación e caracterización dos diferentes tipos de
aperitivos, destilados e licores de acordo coa súa orixe,
características organolépticas e presentacións comerciais.

6,011.1 Identificar e caracterizar os diferentes tipos de aperitivos, destilados e
licores de acordo coa súa orixe, características organolépticas e
presentacións comerciais.

Servizo e presentación dos diferentes tipos de aperitivos,
destilados e licores aplicando as técnicas específicas.

15,022.1 Servir e presentar os diferentes tipos de aperitivos, destilados e licores
aplicando as técnicas específicas.

Identificación e caracterización dos diferentes tipos de cervexa
de acordo coa súa orixe, características organolépticas e
presentacións comerciais.

4,033.1 Identificar e caracterizar os diferentes tipos de cervexa de acordo coa súa
orixe, características organolépticas e presentacións comerciais.

Servizo cervexas embotelladas e a presión acorde as súas
características e aplicando as técnicas de servizo específicas.

9,044.1 Servir cervexas embotelladas e a presión acorde as súas características
e aplicando as técnicas de servizo específicas.

Identificación e clasificación de viños e sidras de acordo coa
súa orixe, tipo, características organolépticas aplicando
criterios de idoneidade comercial para o servizo en bar e
cafetaría.

3,055.1 Identificar e clasificar viños e sidras de acordo coa súa orixe, tipo,
características organolépticas; de acordo coa idoneidade comercial para o
servizo en bar e cafetaría.

Realización de operacións elementais de servizo de viños e
sidras temperándoos acorde as súas características e
aplicando as técnicas de servizo específicas.

3,066.1 Realizar operacións elementais de servizo de viños e sidras
temperándoos acorde as súas características e aplicando as técnicas de
servizo específicas.

40TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA7.1 Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada. PE.1 - sobre os contenidos•

0 CA7.2 Describíronse e clasificáronse ordenadamente os tipos de bebidas alcohólicas
simples.

S 5   CA7.2.1 Describíronse e clasificáronse ordenadamente os tipos de aperitivos, destilados e
licores.

PE.2 - sobre os contenidos•

S 5   CA7.2.2 Describíronse e clasificáronse ordenadamente os tipos de cervexas. PE.3 - sobre os contenidos•

S 5   CA7.2.3 Describíronse e clasificáronse ordenadamente os tipos de viños e sidras. PE.4 - sobre os contenidos•

S 5 CA7.3 Describíronse e caracterizáronse as técnicas e os procedementos de servizo
asociados a cada tipo de bebida alcohólica simple.

PE.5 - sobre os contenidos•

S 5 CA7.4 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao
desenvolvemento das operacións de servizo.

LC.1 - sobre a mise en place das practicas•

S 5 CA7.5 Utilizáronse adecuadamente os equipamentos de frío para o servizo de cervexas
embotelladas e a presión.

LC.2 - sobre as practicas de servizo•

0 CA7.6 Executáronse os procedementos e as técnicas de servizo das bebidas alcohólicas
simples seguindo instrucións e normas establecidas.

S 10   CA7.6.1 Executáronse os procedementos e as técnicas de servizo de aperitivos,destilados
e licores seguindo instrucións e normas establecidas.

LC.3 - sobre as practicas•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10   CA7.6.2 Executáronse os procedementos e as técnicas de servizo de cervexas
embotelladas e a presión seguindo instrucións e normas establecidas.

LC.4 - sobre as practicas•

S 10   CA7.6.3 Executáronse os procedementos e as técnicas de servizo desidras (naturais e
escumosas) e viños tranquilos e especiais seguindo instrucións e normas establecidas.

LC.5 - sobre as practicas•

0 CA7.7 Realizouse o servizo de viños e de viños xenerosos nos recipientes acaídos e
respectando as temperaturas e técnicas de servizo.

S 8   CA7.7.1 Realizouse o servizo de viños e de viños xenerosos nos recipientes acaídos e
respectando as temperaturas e técnicas de servizo.

LC.6 - sobre as practicas•

S 8   CA7.7.2 Realizouse o servizo de sidras natural e escumosa nos recipientes acaídos e
respectando as temperaturas e técnicas de servizo.

LC.7 - sobre as practicas•

S 6 CA7.8 Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante o desenvolvemento das
operacións.

LC.8 - sobre as practicas•

S 6 CA7.9 Recolleuse ordenadamente e con limpeza o material utilizado. LC.9 - sobre as practicas•

S 10  CA7.10 Realizáronse as operacións, tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de
seguridade laboral e de protección ambiental.

LC.10 - sobre as practicas•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Aperitivos e cervexas.

 0Ciclo de evolución e consumo óptimo dos viños.

   Aperitivos, destilados e licores.

  Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos, uniformidade e hixiene persoal), de seguridade laboral e de protección
ambiental.
   Cervexas.

   Viños e sidras.

 Orixe, materias primas, procesos de elaboración e presentacións comerciais.

   Orixe, materias primas, procesos de elaboración e presentacións comerciais de aperitivos, destilados e licores.

   Orixe, materias primas, procesos de elaboración e presentacións comerciais das cervexas.

   Orixe, materias primas, procesos de elaboración e presentacións comerciais dos viños e sidras.

 Lexislación alimentaria aplicable.

 Emprazamento e conservación.

 Técnicas de servizo de destilados, licores, aperitivos e cervexas en barra e en sala. Procedementos de execución, control e valoración de resultados.

   Técnicas de servizo de destilados, licores e aperitivos en barra e en sala. Procede-mentos de execución, control e valoración de resultados.

   Técnicas de servizo de cervexas en barra e en sala. Procede-mentos de execución, control e valoración de resultados.

 Viños: operacións elementais de servizo.

   Sidras: técnicas elementais de servizo.

   Viños: técnicas elementais de servizo.

 Criterios para definir a oferta de viños segundo a tipoloxía e a orixe de viños, en función dos parámetros comerciais do punto de servizo ou venda
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Contidos

 Valoración da tipoloxía de viños acaídos para o servizo por copas e/ou botellas en establecementos de bar e cafetaría.

 Operacións de servizo de viños por copas e/ou botellas en bar e cafetaría.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Identificación e
caracterización dos
diferentes tipos de
aperitivos, destilados e
licores de acordo coa súa
orixe, características
organolépticas e
presentacións comerciais. -
Identifica e caracteriza os
diferentes tipos de
aperitivos, destilados e
licores de acordo coa súa
orixe, características
organolépticas e
presentacións comerciais.

Explicación e
caracterización dos
diferentes tipos de
bebidas alcohólicas
simples, (aperitivos
vínicos, bitters,
anisados, destilados,
vínicos, amiláceos, de
froitas, de cana de
azucre, de ágave,
licores, cremas e
outros) clasificándoas
segundo a súa
natureza, tipo,
composición, sistemas
de produción,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Identificación e
clasificación dos
diferentes tipos de
bebidas alcohólicas
simples, (aperitivos
vínicos, bitters,
anisados, destilados,
vínicos, amiláceos, de
froitas, de cana de
azucre, de ágave,
licores, cremas e
outros) clasificándoas
segundo a súa
natureza, tipo,
composición, sistemas
de produción,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Traballo de descrición e
clasificación de
bebidas alcohólicas
simples.

•

Fichas de cata
cumprimentadas.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Escolma de xéneros
representativos das
bebidas bebidas
alcohólicas simples,
(aperitivos vínicos,
bitters, anisados,
destilados, vínicos,
amiláceos, de froitas,
de cana de azucre, de
ágave, licores, cremas
e outros) necesarios
para a súa
identificación e análise
organoléptica..

•

Formulario de ficha de
cata.

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.2 - sobre os
contenidos

•

15,0Servizo e presentación dos
diferentes tipos de
aperitivos, destilados e
licores aplicando as
técnicas específicas. -
Serve e presenta os
diferentes tipos de
aperitivos, destilados e
licores aplicando as
técnicas específicas.

Demostración sobre as
técnicas específicas de
presentación e servizo
de bebidas alcohólicas
simples identificando
puntos críticos e
posíbeis desviacións e
variacións comerciais.

• Presentación e servizo
de bebidas alcohólicas
simples, (aperitivos
vínicos, bitters,
anisados, destilados,
vínicos, amiláceos, de
froitas, de cana de
azucre, de ágave,
licores, cremas e
outros), corrixindo
desviacións e aplicando
variacións creativas e
medidas de prevención
consonte a normativa
hixiénico-sanitaria
(manipulación de
alimentos, uniformidade
e hixiene persoal), de
seguridade laboral e de
protección ambiental.

• Listaxe de
comprobación de
exercicio de
presentación e servizo
en barra e sala de
bebidas alcohólicas
simples.

• Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Escolma de xéneros
representativos das
bebidas alcohólicas
simples necesarios
para a súa
presentación e servizo.

•

LC.1 - sobre a mise en
place das practicas

•

LC.3 - sobre as practicas•

LC.8 - sobre as practicas•

LC.9 - sobre as practicas•

LC.10 - sobre as
practicas

•

PE.5 - sobre os
contenidos

•

4,0Identificación e
caracterización dos
diferentes tipos de cervexa
de acordo coa súa orixe,
características
organolépticas e
presentacións comerciais. -
Identifica e caracteriza os
diferentes tipos de cervexa
de acordo coa súa orixe,
características
organolépticas e
presentacións comerciais.

Explicación e
caracterización dos
diferentes tipos de
cervexas, (de
fermentación alta, baixa
e expontánea, pilsen
lager, stout, trapense,
abadía, lambic, ale,
bock e outras)
clasificándoas segundo
a súa natureza, tipo,
composición, sistemas
de produción,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Identificación e
clasificación dos
diferentes tipos de
cervexas, (de
fermentación alta, baixa
e expontánea, pilsen
lager, stout, trapense,
abadía, lambic, ale,
bock e outras)
clasificándoas segundo
a súa natureza, tipo,
composición, sistemas
de produción,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Traballo de descrición e
clasificación de
cervexas.

•

Fichas de cata
cumprimentadas.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Escolma de xéneros
representativos das
cervexas, (de
fermentación alta, baixa
e expontánea, pilsen
lager, stout, trapense,
abadía, lambic, ale,
bock e outras)
necesarios para a súa
identificación e análise
organoléptica.

•

Formulario de ficha de
cata.

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.3 - sobre os
contenidos

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Servizo cervexas
embotelladas e a presión
acorde as súas
características e aplicando
as técnicas de servizo
específicas. - Serve
cervexas embotelladas e a
presión acorde as súas
características e aplicando
as técnicas de servizo
específicas.

Demostración sobre as
técnicas específicas de
presentación e servizo
de cervexas
embotelladas e a
presión identificando
puntos críticos e
posíbeis desviacións e
variacións comerciais.

• Presentación e servizo
de cervexas
embotelladas (de
fermentación alta, baixa
e expontánea, pilsen
lager, stout, trapense,
abadía, lambic, ale,
bock e outras) e a
presión, corrixindo
desviacións e aplicando
variacións creativas e
medidas de prevención
consonte a normativa
hixiénico-sanitaria
(manipulación de
alimentos, uniformidade
e hixiene persoal), de
seguridade laboral e de
protección ambiental.

• Listaxe de
comprobación de
exercicio de
presentación e servizo
en barra e sala de
cervexas embotelladas
e a presión.

• Escolma de xéneros
representativos das
cervexas embotelladas
e a presión necesarios
para a súa
presentación e servizo.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

LC.1 - sobre a mise en
place das practicas

•

LC.2 - sobre as practicas
de servizo

•

LC.4 - sobre as practicas•

LC.8 - sobre as practicas•

LC.9 - sobre as practicas•

LC.10 - sobre as
practicas

•

PE.5 - sobre os
contenidos

•

3,0Identificación e clasificación
de viños e sidras de acordo
coa súa orixe, tipo,
características
organolépticas aplicando
criterios de idoneidade
comercial para o servizo en
bar e cafetaría. - Identifica e
clasifica viños e sidras de
acordo coa súa orixe, tipo,
características
organolépticas segundo
criterios de idoneidade
comercial para o servizo en
bar e cafetaría.

Explicación e
caracterización dos
diferentes tipos de
viños, (tranquilos e
especiais)  e sidras
(naturais e escumosas)
clasificándoas segundo
a súa natureza, tipo,
composición, sistemas
de produción,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Identificación e
clasificación dos
diferentes tipos de
viños, (tranquilos e
especiais)  e sidras
(naturais e escumosas)
clasificándoas segundo
a súa natureza, tipo,
composición, sistemas
de produción,
características
organolépticas e
presentacións
comerciais.

• Traballo de descrición e
clasificación de viños e
sidras.

• Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Escolma de xéneros
representativos de
viños, (tranquilos e
especiais)  e sidras
(naturais e escumosas)
necesarios para a súa
identificación e análise
organoléptica.

•

PE.1 - sobre os
contenidos

•

PE.4 - sobre os
contenidos

•

3,0Realización de operacións
elementais de servizo de
viños e sidras
temperándoos acorde as
súas características e
aplicando as técnicas de
servizo específicas. -
Realiza operacións
elementais de servizo de
viños e sidras
temperándoos acorde as
súas características e
aplicando as técnicas de
servizo específicas.

Demostración sobre as
técnicas específicas de
presentación e servizo
de viños, (tranquilos e
especiais)  e sidras
(naturais e escumosas)
identificando puntos
críticos e posíbeis
desviacións e
variacións comerciais.

• Presentación e servizo
de viños, (tranquilos e
especiais)  e sidras
(naturais e escumosas),
corrixindo desviacións e
aplicando variacións
creativas e medidas de
prevención consonte a
normativa hixiénico-
sanitaria (manipulación
de alimentos,
uniformidade e hixiene
persoal), de seguridade
laboral e de protección
ambiental.

• Listaxe de
comprobación de
exercicio de
presentación e servizo
en barra e sala de
viños, (tranquilos e
especiais)  e sidras
(naturais e escumosas).

• Escolma de xéneros
representativos de
viños, (tranquilos e
especiais)  e sidras
(naturais e escumosas)
necesarios para a súa
presentación e servizo.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

LC.1 - sobre a mise en
place das practicas

•

LC.5 - sobre as practicas•

LC.6 - sobre as practicas•

LC.7 - sobre as practicas•

LC.8 - sobre as practicas•

LC.9 - sobre as practicas•

LC.10 - sobre as
practicas

•

PE.5 - sobre os
contenidos

•

40,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Realización das operacións de postservizo en bar e cafetaría. 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Efectúa as operacións de postservizo e pechamento das áreas de bar e cafetaría, e determina as necesidades de reposición e a adecuación da área ao
seguinte servizo. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Identificación, caracterización e asociación das operacións de
postservizo da área de bar e cafetaría.

6,011.1 Identificar, caracterizar e relacionar as operacións de postservizo
consonte os tipos de servizo ou sección da área de bar e cafetaría,
determinando a previsión de recursos para servizos posteriores.

Execución de procedementos para a limpeza,  mantemento e a
adecuación de equipamentos, útiles e materiais de preparación
e servizo.

18,022.1 Realizar procedementos de limpeza,  mantemento e a adecuación de
equipamentos, útiles e materiais de preparación; aplicando criterios de aforro
enerxético e consonte á normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral
e de protección ambiental; para o seguinte servizo.

Identificación e cálculo das necesidades e reposición de
materiais e materias primas tendo en conta as previsións de
uso e consumo.

6,033.1 Identificar e calcular as necesidades e realizar a reposición de materiais e
materias primas tendo en conta as previsións de uso e consumo.

30TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA8.1 Caracterizáronse as operacións de postservizo habituais nestas áreas de
preparación e servizo.

PE.1•

N 10 CA8.2 Distinguíronse e secuenciáronse as fases e os procedementos para a limpeza, o
mantemento e a adecuación de equipamentos, útiles e materiais de preparación e servizo.

PE.2 - sobre os contenidos•

S 10 CA8.3 Identificáronse e determináronse as necesidades de reposición de materiais e
materias primas tendo en conta as previsións de uso e consumo.

PE.3 - sobre os contenidos•

S 15 CA8.4 Identificouse e formalizouse a documentación necesaria para o abastecemento e a
reposición seguindo os procedementos establecidos.

LC.1 - sobre os contenidos•

S 15 CA8.5 Identificáronse e determináronse as necesidades de conservación dos produtos que
o requiran para a súa adecuación a usos posteriores.

LC.2 - sobre os contenidos•

S 20 CA8.6 Executáronse as operacións de postservizo, incluíndo a conservación de alimentos,
consonte as instrucións e os protocolos establecidos.

LC.3 - Nas simulacións practicas•

N 15 CA8.7 Comprobouse a adecuación da área de preparación e servizo ao seu uso posterior. LC.4 - nas simulacros practicas•

N 10 CA8.8 Revisáronse as instalacións e os equipamentos para os adaptar ao período de
pechamento, aplicando criterios de aforro enerxético.

LC.5 - Nas simulacións practicas•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Operacións de postservizo en áreas de bar e cafetaría: descrición, caracterización e sistemática.

 Secuencia de fases, e aplicación de técnicas e procedementos.
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Contidos

 Control e reposición de materiais e materias primas. Documentos e procedementos asociados.

 Análise e detección de necesidades. Procedementos de control.

 Procedementos de execución das operacións de postservizo. Control e valoración de resultados.

 Verificación da adecuación de equipamentos, de instalacións e da área de preparación ou servizo en xeral para a seguinte quenda.

 Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos, uniformidade e hixiene persoal), de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Identificación,
caracterización e
asociación das operacións
de postservizo da área de
bar e cafetaría. - Identifica,
caracteriza e relaciona as
operacións de postservizo
consonte os tipos de
servizo ou sección da área
de bar e cafetaría,
determinando a previsión
de recursos para servizos
posteriores.

Explicación sobre os
tipos e características
das operacións de
postservizo consonte
os tipos de servizo ou
sección da área de bar
e cafetaría,
determinando a
previsión de recursos
para servizos
posteriores.

• Identificación,
caracterización e
relación das operacións
de postservizo
consonte os tipos de
servizo ou sección da
área de bar e cafetaría,
determinando a
previsión de recursos
para servizos
posteriores.

• Listaxe de observación
da actividade
identificación das
operacións de
postservizo consonte
os tipos de servizo ou
sección da área de bar
e cafetaría.l

• Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Equipamentos,
moblaxe e útiles
propios de cafetaría e
bar.

•

PE.1•

PE.2 - sobre os
contenidos

•

18,0Execución de
procedementos para a
limpeza,  mantemento e a
adecuación de
equipamentos, útiles e
materiais de preparación e
servizo. - Realiza
procedementos de limpeza,
mantemento e a
adecuación de
equipamentos, útiles e
materiais de preparación
para o seguinte servizo.

Explicación sobre as
actividades de
postservizo integradas
na dinámica xeral do
servizo de bar e
cafetaría como tarefas
de remate de procesos
ou subprocesos,
vinculacións con
actividades simultáneas
e posteriores.

• Realización de
procedementos de
limpeza, mantemento e
a adecuación de
equipamentos, útiles e
materiais de
preparación; aplicando
criterios de aforro
enerxético e consonte á
normativa hixiénico-
sanitaria, de seguridade
laboral e de protección
ambiental; para o
seguinte servizo.

• Listaxe de observación
de operacións de
postservizo  limpeza,
mantemento e a
adecuación de
equipamentos, útiles e
materiais de
preparación.

• Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

Equipamentos,
moblaxe e útiles e
materiais de
preparación propios de
cafetaría e bar.

•

LC.3 - Nas simulacións
practicas

•

LC.4 - nas simulacros
practicas

•

LC.5 - Nas simulacións
practicas

•

6,0Identificación e cálculo das
necesidades e reposición
de materiais e materias
primas tendo en conta as
previsións de uso e
consumo. - Identifica e
calcula as necesidades e
realiza a reposición de
materiais e materias primas
tendo en conta as
previsións de uso e
consumo.

Explicación sobre a
metodoloxía de cálculo
de necesidades de
reposición de materiais
e materias primas
tendo en conta as
previsións de uso e
consumo, as
necesidades de
conservación e a súa
adecuación a usos
posteriores.

• Realizar o control de
existencias e formalizar
a documentación
necesaria para o
abastecemento e a
reposición seguindo os
procedementos
establecidos, tendo en
conta as previsións de
uso e consumo.

• Ficha de control de
existencias e
condicións de
conservación
cumprimentada.

•

Formulario de pedido
cumprimentado.

•

Ficha de control de
existencias.

•

Documentación
aportada polo profesor
ou profesora.

•

LC.1 - sobre os
contenidos

•

LC.2 - sobre os
contenidos

•

PE.3 - sobre os
contenidos

•

30,0TOTAL
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo .Operacións básicas en bar e cafetería, 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 dado que

se trata de ensinanzas presenciais o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades programadas, consirandose perda de avaliación continua

cando o número de faltas supere o 10% da duración do módulo, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011(DOG nº136/2011 do 15 de

xullo).

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, sendo os criterios minimos para acadar a avaliación positiva os seguintes:

CA1.3 - Identificáronse os fluxos e os rexistros de documentos asociados coas actividades de aprovisionamento externo e interno.

CA1.5 - Recoñecéronse as materias primas, as súas características e a súa presentación comercial.

CA 1.7- Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e o que se recibe.

CA 1.8- Determinaronse os métodos de conservación das materias primas.

CA2.1 - Comprobáronse as existencias de xéneros do punto de servizo e venda.

CA 2.4- Cubriuse a folla de solicitude.

CA2.8 - Colocáronse e conserváronse correctamente as materias primas ata o seu consumo.

CA3.2 - Relacionáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais coas súas aplicacións posteriores.

CA 3.4- Determinaronse as cantidades de equipamentos, moblaxe, útiles, e materiais de acordo con necesidades de servicio ou coa tipoloxia dos

establecementos.

CA.4.3 - Caracterizáronse os tipos de montaxe asociados aos servizos nestas áreas, e as técnicas apropiadas para cada un.

CA 4.7- Executáronse as operacións de montaxe, aplicando e desenvolvendo as tecnicas adecuadas en cada momento.

CA5.4 - Determináronse as fases para desenvolver correctamente as técnicas e os procedementos de preparación e servizo de bebidas quentes

sinxelas.

A6.5.1 - Executáronse os procedementos de preparación e servizo de zumes naturai, batidos e granizados seguindo instrucións e normas

establecidas

A7.6 - Executáronse os procedementos e as técnicas de servizo das bebidas alcohólicas simples seguindo instrucións e normas establecidas.

CA8.6 - Executáronse as operacións de postservizo, incluíndo a conservación de alimentos, consonte as instrucións e os protocolos establecidos.

CA. 8.3 -Identificaronse e determinaronse as necesidades de reposición de matariais e materias primas tendo en conta as previsións de uso e

consumo.

CONTIDOS CONCEPTUAIS CON UN PESO DO 40%

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) 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. O

alumnado deberá entregar ademáis o final de cada avaliación un arquivo de fichas técnicas das preparacións vistas na clase, e que contará como

unha nota máis dun exame en cada avaliación. A nota final neste apartado   será a  media aritmética das notas obtidas nos exames, e o traballo

final de cada avaliación. Suporán un 40 % da cualificación final do módulo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 28 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS CON UN PESO DO 40%

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo no taller servirannos 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 40 %  da

cualificación do módulo.

CONTIDOS ACTITUDINAIS CON UN PESO DO 20%

Formarán parte da cualificación o comportamento axeitado cara ó profesorado e compañeiros, así coma ós materiais maquinaria e respeto polas

normas con respecto ó uso do tfno móbil, inxesta de comida durante a clase...,  interese polo módulo e o traballo en equipo .

Así tamén, será de escrupuloso cumprimento o código deontóloxico da profesión aprobado nas NOF do centro e  as normas de segurdidade e

hixiene inherentes ó perfil profesional  recollidos nos diferentes CA do módulo, inclúense neste apartado, aspectos de uniformidade e imaxe

persoal relacionadas coa hixiene persoal e da roupa de traballo no que se inclúe  a ausencia de pulseiras, aneis, piercings, reloxios prominentes ou

pintura en unllas e mans, por significar risco na manipulación de equipos, materiais e alimentos. O pelo recollido, limpo e coidado tamén será

solicitado dende o primeiro día de entrada a talleres así como o perfume axeitadoa, afeitado e coidado da imaxe persoal por entender que son

importantísimos aspectos da linguaxe non verbal na atención á clientela . Este apartado suporá un 10% da cualificación do módulo e en ningún

caso superarán a avaliación aqueles alumnos que a súa cualificación neste apartado sexa igual ou inferior a 0.75 puntos (a máxima puntuación

neste apartados será de 2 punto)

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No suposto de quedar o módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período

da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación.

O alumnado que non poida acceder á FCT , por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo período. Para este fin, seranlle

asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

En ambos casos  realizarase un informe de avaliación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedemento de Avalia-ción PR.75.AVA.01).

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:

Nunha proba teórica conceptual de todo o módulo, na que terá que aprobar cunha nota mínima de 5, e unha parte práctica ca mesma calificación.
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Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades desenvolvidas e/ou presentadas como na proba

teórica e na valoración actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011:" O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración

total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou alumna na xustifi-cación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do

centro" e que poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en actividades que impliquen ricos tal e como establece a normativa

vixente no seu artigo 25.4 "O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan

perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalación".

A este respecto e para informar ao alumnado o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia nun

determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo se

acumulase un 10% de non asistencias con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe,

comunicarase a perda do dereito á avaliación continua.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

O alumno/a será apercibido/a ou perderá o dereito a avaliación continua, cando supere o número de faltas equivalente a:

Apercibimento superada a perda do 6% da duración do módulo: 16 faltas de asistencia.

Perda do dereito a asistencia a clases, superado o 10% da duración do módulo: 27 faltas de asistencia.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo MD.75.PRO.03 do procedemento de Programación PR.75.PRO.01 que se entregará a xefatura de

departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondentes actas de departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente Orde de avaliación do 12 de xullo de 2011no seu artigo 28: ¿Ao comezo das actividades do curso

académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a
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formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado

en relación co perfil profesional correspondente¿.

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

Será necesario incluír un cuestionario a criterio do profesor/a titular do módulo, AVALIACIÓN INICIAL OBBC.doc.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde de avaliación do 12 de xullo de 2011 no seu artigo

15 ¿De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no

artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen,

para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter

xeral.

Despois da Avaliación inicial detectase un caso de un alumno con TDH diagnosticado ademáis de unha minusvalía spsiquica e física do 33%,

confirmado e consensuado ca orientadora do centro, acordase tomar as seguintes medidas ó respecto:

Adaptacio¿ns curriculares non significativas aplicadas:

Intentar ofrecer contidos teo¿ricos adaptados o¿ seu nivel de competencia linguistica. Proporcionarlle a teori¿a traducida o¿ castela¿n. Elaborar os

exames en lingua castela¿n para este alumno.

Avaliación conceptual:

Por recomendación da orientadora os exames teóricos serán tipo test, para que lle resulte máis doado de entender ó alumno.

A Nivel individual:

Manteremos xempre con este alumno un clima de confianza, respeta¿ndoo e da¿ndolle sinais que amosen que o dia¿logo e¿ a mellor solucio¿n

o¿s seus problemas, escoitandoo en todo momento, mantendo con el un clima de comunicacio¿n asertiva e comunicativa e, antes de sancionalo

deixarlle dar as explicacio¿ns que entenda pertinentes sobre as conductas indebidas que puidese facer.

En canto a a¿rea afectivo-emocional, a resposta estara¿ enfocada nunha mellora da su¿a educacio¿n emocional, potenciando a proximidade cara

os dema¿is, sexan compan¿eiros, amigos ou familiares, e desenrolando un concepto positivo de si mesmo; asi¿ como manter unha actitude de

respeto cos seus sentimentos. Dado que presenta dificultades nas estratexias de aprendizaxe, modificara¿nse na medida do posible, evaluando

cal e a sua motivacio¿n e resposta derivadas das suas propostas. Criterios para o agrupamento : Sitios con poucos estimulos que lle axuden a

manter a atencio¿n, grupos de poucas persoas afins, agrupamento con persoas comprensivas e concilidadoras. Na parte pra¿ctica, desenrolo da

su¿a propia individualidade, ¿deixando facer¿ segundo as su¿as necesidades e as do traballo nas aulas taller.
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Intervencio¿n na aula:

Fomentarase o bo clima de traballo na aula, estimularase o¿ alumno cara a participacio¿n cos dema¿is, popon¿endo obxetivos asequibles e

factibles para que ten¿a posibilidade de e¿xito. O¿ presentar problemas de atencio¿n, procuraremos que se situe de costas as fiestras, portas,

papeleiras, etc, para evitar distraccio¿ns visuais. En todo momento unificara¿nse os criterios de actuacio¿n de todos os profesores implicados para

que a nivel de aula se cumplan os criterios consensuados: Non ser permisivo nin autorititario, reforzar a conducta axeitada ( sonriso), cumplicos,

atencio¿n visual, etc. , incentivar o traballo colaborativo entre alumnos, evitar recriminacio¿ns verbais, implicacio¿n de toda a clase co alumno,

empregar materiais que lle melloren a atencio¿n ( infoma¿ticos, visuais...), exames cortos donde non se lle exixa un gran esforzo no seu problema

de escritura...

Obxetivos que se perseguen:

Propia atononomi¿a do alumno e a su¿a autoestima, aumento no tempo de atencio¿n, agrupamento homoxe¿neo co resto dos alumnos, ser

consciente dos seu puntos mais fracos e fortes para a correccio¿n de aqueles que lle impidan un traballo positivo.

Aclarar que todas as medidas que se tomen con alumnos con NEAE, deben contar coa autorizacio¿n expresa do alumnado afectado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no

currículo do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de exames,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo (

aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.
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Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico ¿

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sem-pre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita a torradoiro café

Visita a destilerías ou empresas elaboradoras de distintos produtos relacionados có módulo.

Cata guiada de cafés

Visitas a hoteis e establecementos de hostalería co fin de coñecer o sector dunha maneira o mais real posible

Visitas a empresas do sector

Visita de empresarios, exalumnos, e empresas relacionadas co contorno socio productivo dos establecementos que serven e elaboran bebidas, no

que se levarán a cabo charlas-coloquio, demostracións e formación personalizada ó alumnado por parte de expertos do sector.

10.Outros apartados

10.1) Impartición de UD. de xeito transversal

 Aclárase neste apartado, por non achar outro mellor, que as características que distinguen determinadas UD. (1, 2,3,4,e 8) , por non dicir todas,

trataránse de xeito transversal perante todo o curso, pois son UD. que tratan a recepción e abastecemento de materias primas, o manexo de útiles

, equipamentos e materiais e a realización de operación de post-servizo no bar e cafetería . Faise completamente imposible non tratar estas UD no

desenrolo de tódalas realizacións prácticas do módulo na aula-taller.

Utilizarase a plataforma online EDMODO para realización de actividades, publicación de novas actualizadas, comunicación, etc que axudarán ao

alumnado a levar ao día o módulo, sendo ademais unha ferramenta de apoio e reforzo.

O manual de referencia do módulo será:

Operaciones básicas en cafetería y bar

Mechó, Raúl
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