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(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara material, equipamentos e moblaxe, e identifica os seus usos e as súas aplicacións.

RA2 - Realiza a montaxe de mesas en relación co tipo de servizo que se vaia desenvolver.

RA3 - Executa operacións de apoio no servizo de alimentos en sala, e valora as súas implicacións na calidade do servizo.

RA4 - Executa operacións de apoio no servizo de bebidas en sala, e valora as súas implicacións na calidade do servizo.

RA5 - Executa as operacións de postservizo e pechamento das áreas de sala en relación coas necesidades de reposición, e con adecuación ao seguinte
servizo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse e clasificáronse os materiais, a moblaxe e os equipamentos propios das áreas de servizo de sala.

CA1.3 Interpretouse a información e a documentación asociada ao abastecemento.

CA2.1 Caracterizáronse os tipos de montaxe de mesas en relación coa tipoloxía de servizos nestas áreas.

CA2.2 Estableceuse a secuencia das fases da montaxe en relación cos seus procedementos e coas súas técnicas.

CA3.1 Describíronse as fases de execución dos servizos de alimentos.

CA3.3 Identificouse a documentación relacionada cos requisitos do servizo de alimentos, ou outros procedementos de control.

CA3.4 Definiuse o itinerario da comanda tendo en conta os departamentos asociados.

CA3.5 Identificáronse os novos sistemas de comandas asociados ás novas tecnoloxías.

CA3.8 Utilizáronse os cubertos correctos á hora de marcar un prato, en relación co tipo de alimentos que se vaian servir.

CA4.1 Describíronse e caracterizáronse as fases de execución dos servizos de diversos tipos de bebidas en sala.

CA4.2 Identificáronse as fases e os procedementos que se deban desenvolver, e relacionáronse coas características do servizo de bebidas.

CA4.3 Identificouse e interpretouse a documentación relacionada cos requisitos do servizo de bebidas ou outros procedementos de control.

CA5.1 Caracterizáronse as operacións de postservizo habituais nestas áreas de servizo.

CA5.3 Identificáronse e determináronse as necesidades de reposición de materiais e de materias primas, tendo en conta as previsións de uso e consumo.

CA5.4 Identificouse e formalizouse a documentación necesaria para o abastecemento e a reposición seguindo os procedementos establecidos.

CA5.5 Identificáronse e determináronse as necesidades de conservación ou devolución ao departamento de cociña dos produtos que o requiran, para a
súa adecuación a usos posteriores.

2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara material, equipamentos e moblaxe, e identifica os seus usos e as súas aplicacións.

RA2 - Realiza a montaxe de mesas en relación co tipo de servizo que se vaia desenvolver.

RA3 - Executa operacións de apoio no servizo de alimentos en sala, e valora as súas implicacións na calidade do servizo.

RA4 - Executa operacións de apoio no servizo de bebidas en sala, e valora as súas implicacións na calidade do servizo.

RA5 - Executa as operacións de postservizo e pechamento das áreas de sala en relación coas necesidades de reposición, e con adecuación ao seguinte
servizo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Relacionáronse os equipamentos, os materiais e a moblaxe cos seus usos e coa súa funcionalidade.

CA1.4 Realizouse o abastecemento e comprobouse a correspondencia entre a cantidade e a calidade do material solicitado e do recibido.

CA1.5 Colocouse o material de servizo nos lugares apropiados a cada caso.

CA1.6 Caracterizáronse as operacións de posta a punto de equipamentos, materiais e moblaxe necesarias para a súa adecuación ao servizo.

CA1.7 Executáronse os procedementos de revisión, reposición, repaso, limpeza, colocación, etc., de equipamentos, materiais e moblaxe nestas áreas de
servizo.

CA1.8 Realizáronse as operacións conforme a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA2.1 Caracterizáronse os tipos de montaxe de mesas en relación coa tipoloxía de servizos nestas áreas.

CA2.2 Estableceuse a secuencia das fases da montaxe en relación cos seus procedementos e coas súas técnicas.

CA2.3 Determinouse e utilizouse o material acaído para as actividades de montaxe.

CA2.4 Executouse a montaxe de mesas no tempo adecuado e na forma establecida.

CA2.5 Propuxéronse alternativas en función dos resultados obtidos.

CA2.6 Utilizáronse técnicas de decoración de mesas seguindo as pautas correctas, e utilizáronse os materiais apropiados.

CA2.7 Revisouse a montaxe final de mesas e corrixíronse os fallos detectados.

CA2.8 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1 Describíronse as fases de execución dos servizos de alimentos.

CA3.2 Relacionáronse as fases e os procedementos coas características do servizo que se desenvolva.

CA3.3 Identificouse a documentación relacionada cos requisitos do servizo de alimentos, ou outros procedementos de control.

CA3.6 Realizáronse as técnicas de servizo en función das características do alimento, do tipo de servizo requirido, do seu momento ou da súa fase, e do
protocolo.

CA3.7 Realizáronse as operacións de recollida e limpeza de xeito ordenado e limpo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.8 Utilizáronse os cubertos correctos á hora de marcar un prato, en relación co tipo de alimentos que se vaian servir.

CA3.9 Tivéronse en conta as normas de atención á clientela durante o desenvolvemento das operacións.

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

CA4.1 Describíronse e caracterizáronse as fases de execución dos servizos de diversos tipos de bebidas en sala.

CA4.2 Identificáronse as fases e os procedementos que se deban desenvolver, e relacionáronse coas características do servizo de bebidas.

CA4.4 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das tarefas.

CA4.5 Realizouse correctamente e na orde establecida o transporte en bandexa, en función do tipo e da clase de bebida.

CA4.6 Realizáronse as técnicas de servizo en función das características da bebida, do tipo de servizo requirido, e do protocolo e as normas establecidas.

CA4.7 Realizáronse ordenadamente as operacións de recollida e limpeza.

CA4.8 Tivéronse en conta as normas de atención á clientela durante o desenvolvemento de todas as operacións.

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

CA5.2 Distinguíronse as fases e os procedementos para a limpeza, o mantemento e a adecuación dos equipamentos, a moblaxe e os materiais utilizados
durante o servizo, e estableceuse a súa secuencia.

CA5.5 Identificáronse e determináronse as necesidades de conservación ou devolución ao departamento de cociña dos produtos que o requiran, para a
súa adecuación a usos posteriores.

CA5.6 Recolleuse nos lugares de limpeza o material utilizado, ordenadamente e con corrección.

CA5.7 Recolocouse a moblaxe utilizada, para a súa adecuación a usos posteriores.

CA5.8 Comprobouse a adecuación da área de preparación e servizo para o seu uso posterior.

CA5.9 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Operacións básicas en restaurante evidenciarán a consecución de todos os

resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.

Os mínimos para este módulo son:

RA 1- Prepara material, equipamentos e moblaxe, e identifica os seus usos e as súas aplicacións.

CA1.11 - Asociáronse as capacidades profesionais cos diferentes roles e/ou categorías do persoal de restaurante

CA1.2 - Relacionáronse os equipamentos, os materiais e a moblaxe cos seus usos e coa súa funcionalidade.

CA1.6 - Caracterizáronse as operacións de posta a punto de equipamentos, materiais e moblaxe necesarias para a súa adecuación ao servizo.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA1.7.1 - Efectuose o mantemento dos equipamentos, os útiles e o enxoval propios da área de restaurante, seguindo os procedementos

establecidos, para que estean en condicións de uso durante o desenvolvemento das operación de servizo.

RA 2- Realiza a montaxe de mesas en relación co tipo de servizo que se vaia desenvolver.

CA2.3 - Determinouse e utilizouse o material acaído para as actividades de montaxe.

CA2.4 - Executouse a montaxe de mesas no tempo adecuado e na forma establecida.

CA2.8 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA2.1.2 - Caracterizáronse os tipos de montaxe de mesas e mobiliario consonte tipoloxía de servizo de banquetes, buffets, auto servizo-.

CA2.4 - Executouse a montaxe de mesas no tempo adecuado e na forma establecida.

RA 3- Executa operacións de apoio no servizo de alimentos en sala, e valora as súas implicacións na calidade do servizo.

CA3.9 - Tivéronse en conta as normas de atención á clientela durante o desenvolvemento das operacións.

CA3.11 - Aplicáronse os formularios segundo as normas establecidas na toma da comanda, pedido al almacén e cambio de lencería

CA3.17 - Valorouse a necesidade de atender a clientela con cortesía e eficacia, potenciando a boa imaxe da entidade que presta o servizo.

CA3.19 - Formalizouse correctamente a factura ou ticket

CA3.6 - Realizáronse as técnicas de servizo en función das características do alimento, do tipo de servizo requirido, do seu momento ou da súa

fase, e do protocolo.

CA3.7 - Realizáronse as operacións de recollida e limpeza de xeito ordenado e limpo.

CA3.8 - Utilizáronse os cubertos correctos á hora de marcar un prato, en relación co tipo de alimentos que se vaian servir.

CA3.9 - Tivéronse en conta as normas de atención á clientela durante o desenvolvemento das operacións.

CA3.11 - Aplicáronse os formularios segundo as normas establecidas na toma da comanda, pedido al almacén e cambio de lencería

CA3.16 - Aplicáronse e desenvolvéronse as técnicas e os procedementos sinxelos de servizo, tendo en conta as instrucións recibidas e as normas

establecidas

CA3.17 - Valorouse a necesidade de atender a clientela con cortesía e eficacia, potenciando a boa imaxe da entidade que presta o servizo.

RA 4 - Executa operacións de apoio no servizo de bebidas en sala, e valora as súas implicacións na calidade do servizo.

CA4.4 - Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao desenvolvemento das tarefas.

CA4.5 - Realizouse correctamente e na orde establecida o transporte en bandexa, en función do tipo e da clase de bebida.

CA4.6 - Realizáronse as técnicas de servizo en función das características da bebida, do tipo de servizo requirido, e do protocolo e as normas

establecidas.

CA4.8 - Tivéronse en conta as normas de atención á clientela durante o desenvolvemento de todas as operacións.

RA 5 - Executa as operacións de postservizo e pechamento das áreas de sala en relación coas necesidades de reposición, e con adecuación ao

seguinte servizo.

CA5.3 - Identificáronse e determináronse as necesidades de reposición de materiais e de materias primas, tendo en conta as previsións de uso e

consumo.

CA5.6 - Recolleuse nos lugares de limpeza o material utilizado, ordenadamente e con corrección.

CA5.7 - Recolocouse a moblaxe utilizada, para a súa adecuación a usos posteriores.

CA5.8 - Comprobouse a adecuación da área de preparación e servizo para o seu uso posterior.

CA5.9 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

Criterios de cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

CONTIDOS ACTITUDINAIS:(Comportamento, chamadas a orde), a utilización do teléfono móvil na aula /taller, acudir co uniforme completo

correspondente ao ciclo e especialidade. Respecto polas normas deontolóxicas da especialidade, acordadas polo Departamento de Hostalaría e
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Turismo.

Valoranse con un 10% sobre a nota.

CONTIDOS CONCEPTUAIS. Avaliaranse nunha única proba escrita según o calendario publicado.

Valoranse con un 40% sobre a nota.

Será imprescindible aprobar esta parte para poder facer a parte práctica (mínimo 5 puntos sobre 10).

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS. Avaliaranse nunha proba proba práctica, que servirá para avaliar procedementos na posta apunto, execución e

servizo en sala. Valoraráse a estructura e dominio dos contidos, dinámica de traballo, exposición (dado o caso),utilización de recursos, habilidades

e destrezas, e todos aqueles aspectos procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Non se permitirá o acceso ó taller sen uniforme de traballo (chaquetilla,pantalón,zapatos,etc..., requerido pola especialidade e ciclo formativo)

Valoranse con un 50%.

Porcentaxes asinados a cada unha das partes:

Contidos actitudinais: 10% da nota.

Contidos conceptuais: 40% da nota.

Contidos procedimentais: 50% da nota.

Será imprescindible obter unha calificación igual ou superior a 5, en cada unha das partes da proba para acadar a avaliación positiva.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PRIMEIRA PARTE DA PROBA

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá que resolver diferentes supostos relacionados cos RA definidos

no punto 2.1.a. do modulo do que se trata. Esta proba constará de preguntas tipo test, con respostas alternativas, das cales só unha será correcta.

Será obrigatorio superar positivamente o 60% das preguntas formuladas, para acadar unha puntuación de 5 puntos.

Para a súa realización  o candidato/a deberá traer bolígrafo azul ou negro, así como  presentar o seu DNI.

Para a execucción da mesma disporá de unha hora e trinta minutos.

E necesario superar esta primeira parte da proba para poder pasar a parte práctica ou Segunda parte da proba.Terá que acadar un mínimo 5

puntos sobre 10, para considerala superada.

Esta primeira parte teórica suporá o 40% final da nota do módulo.

4.b) Segunda parte da proba

PROBA PRÁCTICA

Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes supostos relacionados cos Resultados de Aprendizaxe definidos no

punto 2.1.a. do modulo do que se trata.

O candidato/a deberá realizar as seguintes probas ou supostos prácticos:

1- Montaxe dun rango do restaurante, tendo en conta as necesidades de materias auxiliares e demais elementos de apoio para a prestación dun

correcto servizo.

2- Montaxe dunha mesa para un menú concertado.

3- Toma de comanda sobre un suposto pedido de alimentos e bebidas, apartir dunha oferta facilitada ao respecto.

4- Servizo de viños e outras bebidas habituais de restaurante, apartir dunha oferta facilitada ao respecto.

Disporá dun máximo de duas horas para executar esta segunda parte da proba.

Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10, para considerala superada.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Esta segunda parte teórica suporá o 50% final da nota do módulo.

O candidato/a deberá presentarse debidamente uniformado, de non ser así, quedará invalidado para realizar a proba práctica.
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