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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 - Atende a clientela no servizo de restaurante e eventos especiais, tendo en conta a relación entre a demanda e os produtos que se sirvan.

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

RA3 - Realiza o trinchamento, o racionamento e o desespiñamento de produtos e elaboracións culinarias aplicando as técnicas asociadas.

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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as principais funcións do persoal de servizo en sala.

CA1.2 Identificouse o vocabulario básico da atención á clientela no servizo en sala.

CA1.3 Acolleuse a clientela á súa chegada ao establecemento ou ao evento, aplicando o protocolo.

CA1.4 Relacionáronse os produtos e os servizos do establecemento ou do evento coas peticións e as necesidades de cada tipo de cliente.

CA1.5 Identificáronse demandas implícitas da clientela en relación coas técnicas de venda, suxeríronse produtos propios do establecemento e, en caso
necesario, explicáronse as súas características básicas.

CA1.6 Adecuouse a resposta e o servizo ás demandas da clientela, de xeito que se cubran as súas expectativas.

CA1.10 Confeccionáronse as comandas cos datos escritos de xeito correcto e lexible.

CA1.12 Xerarquizáronse queixas, reclamacións e suxestións en función da súa importancia, solucionáronse con prontitude e procuráronse alternativas.

CA2.1 Identificouse a tipoloxía de servizos en restaurante e en eventos especiais.

CA2.2 Relacionáronse os tipos de oferta gastronómica co servizo que se desenvolva.

CA2.3 Caracterizáronse os condicionantes para o servizo en restaurante, en eventos, etc., incluíndo o servizo de habitacións nas áreas de aloxamento.

CA2.4 Describiuse a moblaxe e os útiles propios dos servizos especiais, así como as súas aplicacións.

CA2.5 Recoñecéronse as normas de protocolo aplicables a cada servizo especial.

CA2.6 Identificouse a documentación previa asociada ás operacións de servizo en restaurante, eventos especiais, etc.

CA2.8 Realizáronse os procesos de facturación e cobramento de servizos, segundo instrucións e normas establecidas.

CA2.9 Xerarquizáronse as queixas, reclamacións e suxestións en función da súa importancia, solucionáronse con prontitude e procuráronse alternativas.

CA2.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1 Identificáronse e caracterizáronse as materias primas e as elaboracións culinarias usuais na aplicación deste tipo de técnicas de servizo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Identificáronse e clasificáronse os útiles e as ferramentas para o servizo de produtos pelados, trinchados, desespiñados e racionados.

CA3.4 Relacionáronse as materias primas e os produtos culinarios coas técnicas apropiadas, en función das súas características, as presentacións, a
anatomía e outros condicionantes.

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

CA4.1 Recoñecéronse os elementos da oferta gastronómica máis adecuada para a súa elaboración á vista da clientela.

CA4.3 Recoñecéronse os materiais, a maquinaria e os útiles aplicables para a elaboración de pratos á vista da clientela.

CA4.4 Determinouse o emprazamento de elaboración dos pratos.

CA4.6 Identificáronse as ordes de servizo a partir da documentación.

CA4.9 Suxeríronselle á clientela alternativas de elaboración, no caso de as haber.

CA4.11 Tívose en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental na realización das operacións.

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
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Atende a clientela no servizo de restaurante e eventos especiais, tendo en conta a relación entre a demanda e os produtos que se sirvan.

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

RA3 - Realiza o trinchamento, o racionamento e o desespiñamento de produtos e elaboracións culinarias aplicando as técnicas asociadas.

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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Acolleuse a clientela á súa chegada ao establecemento ou ao evento, aplicando o protocolo.

CA1.4 Relacionáronse os produtos e os servizos do establecemento ou do evento coas peticións e as necesidades de cada tipo de cliente.

CA1.5 Identificáronse demandas implícitas da clientela en relación coas técnicas de venda, suxeríronse produtos propios do establecemento e, en caso
necesario, explicáronse as súas características básicas.

CA1.6 Adecuouse a resposta e o servizo ás demandas da clientela, de xeito que se cubran as súas expectativas.

CA1.7 Acompañáronse as persoas ata a súa mesa e acomodáronse con axilidade e cortesía.

CA1.8 Presentáronselle os tipos de oferta seguindo as normas básicas de protocolo.

CA1.9 Utilizáronse as novas tecnoloxías na toma de comandas.

CA1.10 Confeccionáronse as comandas cos datos escritos de xeito correcto e lexible.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.11 Despediuse a clientela á súa saída do establecemento ou do evento, aplicando o protocolo correspondente.

CA1.12 Xerarquizáronse queixas, reclamacións e suxestións en función da súa importancia, solucionáronse con prontitude e procuráronse alternativas.

CA2.4 Describiuse a moblaxe e os útiles propios dos servizos especiais, así como as súas aplicacións.

CA2.5 Recoñecéronse as normas de protocolo aplicables a cada servizo especial.

CA2.6 Identificouse a documentación previa asociada ás operacións de servizo en restaurante, eventos especiais, etc.

CA2.7 Desenvolveuse o servizo respectando a súa propia dinámica e os condicionantes.

CA2.8 Realizáronse os procesos de facturación e cobramento de servizos, segundo instrucións e normas establecidas.

CA2.9 Xerarquizáronse as queixas, reclamacións e suxestións en función da súa importancia, solucionáronse con prontitude e procuráronse alternativas.

CA2.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1 Identificáronse e caracterizáronse as materias primas e as elaboracións culinarias usuais na aplicación deste tipo de técnicas de servizo.

CA3.2 Identificáronse e clasificáronse os útiles e as ferramentas para o servizo de produtos pelados, trinchados, desespiñados e racionados.

CA3.3 Dispúxose e comprobouse a posta a punto de todo o necesario para o desenvolvemento da actividade.

CA3.4 Relacionáronse as materias primas e os produtos culinarios coas técnicas apropiadas, en función das súas características, as presentacións, a
anatomía e outros condicionantes.

CA3.5 Desenvolvéronse nun tempo adecuado e na forma establecida os procesos de peladura, trinchamento, desespiñamento e racionamento.

CA3.6 Realizouse o servizo das elaboracións seguindo os parámetros establecidos.

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

CA4.1 Recoñecéronse os elementos da oferta gastronómica máis adecuada para a súa elaboración á vista da clientela.

CA4.2 Caracterizáronse as principais técnicas culinarias e de servizo empregadas na elaboración de pratos ante a clientela.

CA4.3 Recoñecéronse os materiais, a maquinaria e os útiles aplicables para a elaboración de pratos á vista da clientela.

CA4.4 Determinouse o emprazamento de elaboración dos pratos.

CA4.5 Realizouse a posta a punto do material necesario para a actividade.

CA4.6 Identificáronse as ordes de servizo a partir da documentación.

CA4.7 Respectáronse tempos, coccións e temperaturas na realización de elaboracións á vista da clientela.

CA4.8 Realizáronse con orde e limpeza as técnicas de elaboración e servizo, e recolleuse á finalización da tarefa.

CA4.9 Suxeríronselle á clientela alternativas de elaboración, no caso de as haber.

CA4.10 Valoráronse as posibilidades decorativas da presentación de pratos e fontes, e procurouse o equilibrio estético.

CA4.11 Tívose en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental na realización das operacións.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

RA1. Atende a clientela no servizo de restaurante e eventos especiais, tendo en conta a relación entre a demanda e os produtos que se sirvan.

1. Identifiación das principais funcións e competencias do persoal de servizo en sala.

2. Procedementos de acollemento, estadía e despedida da clientela en mesa e en servizos especiais.

3. Identifiación do  vocabulario básico de atención á clientela

4. Identificación das normas de protocolo, de conduta e de imaxe persoal nos procesos de servizo en salas de restauración.

5. Presentación de cartas e minutas.

6. Comandas: tipos e variantes.

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

1. Técnicas de servizo en almorzos, xantares e ceas en salas de restauración e servizos especiais. Servizo en habitacións.

2. Normas de protocolo no servizo de mesa, e en eventos especiais e de habitacións nas áreas de aloxamento.

3. Traballo en equipo: brigadas de traballo e funcións de cada membro.

4. Execución dos procedementos de servizo en mesa.

5. Montaxe de estruturas de bufés, banquetes, autoservizos e análogos.

6. Técnicas de servizo de bufés, banquetes, autoservizos e análogos aplicables a diferentes ofertas gastronómicas.

7. Aplicación das operacións de preservizo, servizo e postservizo de mesa e eventos especiais.

8. Execución das operacións de preservizo, servizo e postservizo de servizos especiais.

9. Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos, uniformidade e hixiene

persoal), de seguridade laboral e de protección ambiental.

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

1. Ferramentas e útiles específicos ou habituais nos procesos de manipulación, peladura, desespiñamento, trinchamento e empratamento,

de calquera clase de alimentos   diante da clientela.

2. Operacións de posta a punto dos materiais e do espazo ante comensais. Localización e limpeza de ferramentas e útiles.

3. Técnicas de trinchamento, desespiñamento, peladura, racionamento e empratamento.

4. Aplicación da normativa hixiénico-sanitaria canto ás normas, a uniformidade, a hixiene persoal e a seguridade laboral no traballo, así como

a de manipulación de alimentos e a de protección ambiental.

RA4. Elabora pratos á vista da clientela aplicando as técnicas culinarias e de servizo relacionadas.

1. Maquinaria, ferramentas e útiles específicos para a elaboración de pratos á vista da clientela.

2. Operacións de posta a punto. Colocación de materiais e adecuación de espazos. Provisión de alimentos, bebidas, gornicións, etc.

3. Técnicas na elaboración de pratos á vista da clientela. Fichas técnicas de elaboración.

4. Aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos, uniformidade e hixiene

persoal), de seguridade laboral e de pro-tección ambiental.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A PROBA CONSTARÁ DE DÚAS PARTES:

 1ª PARTE DA PROBA:

Terá carácter

Constará dunha serie de preguntas relacionadas cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas* sendo a puntuación mínima para aprobar un 50 e a máxima un 100.

* O resultado final de sumar a puntuación de todas as respostas é igual a 100.

A suma das respostas acertadas dividirase entre 10, o resultado obtido será a puntuación final da 1ª parte

Para superar a primeira parte da proba as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, esta cualificación

estará expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

Esta parte suporá o 50% da nota final

2ª PARTE DA PROBA:

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A proba será a execución de supostos prácticos. Valoraranse os procedementos e as actitudes

NOS PROCEMENTOS:

Valorarase: a estrutura e dominio dos contidos, a dinámica de traballo, a exposición (se é o caso), a utilización de recursos, habilidades, destrezas,

e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo

En todo momento teranse en conta a aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos,

uniformidade e hixiene persoal), de seguridade laboral e de protección ambiental.

Esta parte suporá o 40% da nota final

NAS ACTITUDES:

Nesta 2ª parte valorarase a parte actitudinal na que entre outras terase en conta os seguintes aspectos: Puntualidade, uniformidade, a aplicación

das normas de seguridade e hixiene, o coidado da imaxe persoal (seguindo criterios establecidos non código deontolóxico dá profesión), e todos

aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Esta parte suporá o 10% da nota final

Para a nota final da 2ª parte teranse en conta os procedementos e actitudes,  que se valorarán cun 40% e 10% respectivamente,  e obterase de

sumar a puntuación obtida  destas dúas porcentaxes

Para superar a segunda parte da proba as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, esta cualificación

estará expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.
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As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A puntuación final obtense da suma das porcentaxes da 1ª e 2ª parte da proba (sempre que se superou a primeira parte da proba):

1ª Parte: ................................... 50%

2ª Parte-1 (Procedementos): 40%

2ª Parte-2 (Actitudes): ...........10%

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA 1ª PARTE DA PROBA:

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

Proba consistente en preguntas a desenvolver:

Constará dunha serie de preguntas relacionadas cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas* sendo a puntuación mínima para aprobar un 50 e a máxima un 100.

* O resultado final de sumar a puntuación de todas as respostas é igual a 100.

A suma das respostas acertadas dividirase entre 10, o resultado obtido será a puntuación final da 1ª parte

Para superar a primeira parte da proba as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, esta cualificación

estará expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

Esta parte suporá o 50% da nota final

Nota. As respostas delimitaranse ao espazo reservado a cada pregunta

INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO

-Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

-Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

-Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levantarán a man e serán atendidos polo profesorado

-Non será posible saír durante os primeiros 20 minutos desde o comezo de cada parte da proba

-Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información.O uso deles será motivo de expulsión da proba.

TEMPO TOTAL DE REALIZACIÓN DA PROBA: 60 minutos

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor
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ou a profesora cualificará esa parte da proba cun cero."

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA 2ª PARTE DA PROBA:

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte.

A proba será a execución de supostos prácticos, que consistirán no desenvolvemento de varios exercicios representativos dos criterios de

avaliación

NOS PROCEMENTOS:

Valorarase: a estrutura e dominio dos contidos, a dinámica de traballo, a exposición (se é o caso), a utilización de recursos, habilidades, destrezas,

e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo

En todo momento teranse en conta a aplicación das medidas de prevención consonte a normativa hixiénico-sanitaria (manipulación de alimentos,

uniformidade e hixiene persoal), de seguridade laboral e de protección ambiental.

NAS ACTITUDES:

Nesta 2ª parte valorarase a parte actitudinal na que entre outras terase en conta os seguintes aspectos: Puntualidade, uniformidade, a aplicación

das normas de seguridade e hixiene, o coidado da imaxe persoal (seguindo criterios establecidos non código deontolóxico dá profesión), e todos

aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Para superar a segunda parte da proba as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, esta cualificación

estará expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

TEMPO TOTAL DE REALIZACIÓN DA PROBA: 150 minutos

OS CANDIDATOS/AS deberán traer para a realización do suposto práctico:

-O seu documento de identificación.

-Uniforme de servizos de restauración completo

-Sacarrollas

-Bolígrafo con tinta negra ou azul.

-Calquera outro útil que se considere necesario para a realización do devandito suposto práctico (coitelos, lume,), Indicarase en tempo e forma

Está prohibido o emprego de: móbiles, auriculares, ou calquera outro dispositivo de transmisión de información.O uso deles será motivo de

expulsión da proba.

O incumprimento de calquera destas normas supoñerá a exclusión da proba que se cualificará cun cero

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

- 8 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor

ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero."
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