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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 - Determina tipos de servizos e caracteriza as súas estruturas organizativas.

RA2 - Coordina operacións de posta a punto de instalacións e montaxes, aplicando as técnicas en función do tipo de servizo.

RA4 - Realiza operacións de servizo e atención á clientela, aplicando procedementos en función das necesidades de cada servizo.

RA5 - Realiza elaboracións culinarias e manipulacións de alimentos ante comensais, e identifica e aplica as técnicas e os procedementos preestablecidos.

RA6 - Realiza as operacións de facturación e cobramento dos servizos, aplicando técnicas e procedementos asociados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Caracterizáronse os tipos de establecementos de restauración.

CA1.2 Describíronse as fórmulas de servizos en restauración en relación cos tipos de establecemento ou de evento.

CA1.3 Identificáronse as estruturas organizativas de servizos en cada tipo de establecemento ou de evento.

CA1.4 Describiuse a estrutura funcional dos departamentos e do persoal en establecementos e eventos.

CA1.5 Recoñecéronse as relacións interdepartamentais.

CA1.6 Identificáronse e caracterizáronse os tipos de servizos na área de restaurante e eventos.

CA1.7 Establecéronse organigramas de persoal en función do tipo de servizo.

CA1.8 Caracterizáronse os aspectos deontolóxicos relacionados co persoal de servizos no restaurante.

CA1.9 Identificouse o vocabulario técnico específico.

CA2.1 Caracterizáronse equipamentos, utensilios e materiais en relación coas súas aplicacións posteriores.

CA2.2 Identificáronse as operacións de control sobre equipamentos, utensilios e materiais.

CA2.4 Caracterizáronse os tipos de montaxes asociadas aos servizos.

CA2.5 Analizouse a información sobre os servizos que se vaian montar.

CA4.1 Identificáronse as fases do servizo.

CA4.2 Identificáronse e caracterizáronse as técnicas de servizo de alimentos e bebidas.

CA5.1 Identificáronse as técnicas e as elaboracións culinarias máis significativas.

CA5.3 Realizáronse fichas técnicas dos produtos que cumpra elaborar.

CA6.1 Identificáronse os documentos de control asociados á facturación e ao cobramento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Identificáronse os tipos de facturación e os sistemas de cobramento.

CA6.3 Caracterizáronse os procesos de facturación e cobramento dos servizos.

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 - Determina tipos de servizos e caracteriza as súas estruturas organizativas.

RA2 - Coordina operacións de posta a punto de instalacións e montaxes, aplicando as técnicas en función do tipo de servizo.

RA3 - Recoñece as técnicas de comunicación e venda, e aplícaas nos procedementos de servizo e atención á clientela.

RA4 - Realiza operacións de servizo e atención á clientela, aplicando procedementos en función das necesidades de cada servizo.

RA5 - Realiza elaboracións culinarias e manipulacións de alimentos ante comensais, e identifica e aplica as técnicas e os procedementos preestablecidos.

RA6 - Realiza as operacións de facturación e cobramento dos servizos, aplicando técnicas e procedementos asociados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Identificáronse as estruturas organizativas de servizos en cada tipo de establecemento ou de evento.

CA1.5 Recoñecéronse as relacións interdepartamentais.

CA2.1 Caracterizáronse equipamentos, utensilios e materiais en relación coas súas aplicacións posteriores.

CA2.2 Identificáronse as operacións de control sobre equipamentos, utensilios e materiais.

CA2.3 Preparáronse áreas, equipamentos, utensilios e materiais, e verificouse a súa adecuación para o uso.

CA2.6 Controláronse as operacións de aprovisionamento e recepción de materiais para os servizos.

CA2.7 Controláronse as operacións de abastecemento, distribución e conservación de materias primas.

CA2.8 Executáronse e supervisáronse as operacións de montaxe, aplicando e desenvolvendo as técnicas adecuadas en cada momento.

CA2.9 Executáronse e supervisáronse as operacións de montaxe e posta a punto de equipamentos auxiliares e moblaxe para o servizo.

CA2.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA2.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.1 Recoñecéronse as demandas da clientela para proporcionar a información con inmediatez, e déronse as explicacións precisas para a interpretación
correcta da mensaxe.

CA3.2 Recoñeceuse a tipoloxía da clientela e o seu tratamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Mantívose unha conversa utilizando fórmulas, léxico comercial e nexos de comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedirlle a alguén
que repita, etc.).

CA3.4 Valorouse a pulcritude e a corrección no vestir e na imaxe corporal, así como os elementos clave na atención á clientela.

CA3.5 Producíronse e interpretáronse mensaxes escritos relacionadas coa actividade profesional con claridade e corrección.

CA3.6 Valorouse a comunicación coa clientela como medio de fidelización.

CA3.7 Comunicáronselle á hipotética clientela as posibilidades do servizo, e xustificáronse desde o punto de vista técnico.

CA3.8 Identificáronse as técnicas de venda de alimentos e bebidas, e estimouse a súa aplicación ante diferentes clientes, e fórmulas de restauración e
servizo.

CA3.9 Recoñecéronse os protocolos na xestión e na tramitación de reclamacións, queixas e suxestións.

CA3.10 Aplicáronse as técnicas de atención de reclamacións, queixas e suxestións de clientes potenciais.

CA4.3 Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o servizo.

CA4.4 Aplicáronse as técnicas de venda e de comunicación durante os procesos.

CA4.5 Xestionáronse as peticións da clientela, utilizando os sistemas de comunicación interdepartamental establecidos.

CA4.6 Aplicáronse as técnicas apropiadas de servizo de alimentos e bebidas, en cada fase do servizo.

CA4.7 Aplicáronse as técnicas apropiadas de servizo de elementos auxiliares, en cada fase do servizo.

CA4.8 Controláronse e valoráronse os resultados obtidos.

CA4.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

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

CA5.2 Recoñecéronse os elementos da oferta culinaria máis axeitados para a súa elaboración ou manipulación ante comensais.

CA5.4 Realizouse o aprovisionamento de xéneros e materias primas para atender a oferta.

CA5.5 Identificáronse as necesidades de equipamentos, utensilios e materiais para a realización de elaboracións culinarias e manipulacións ante
comensais.

CA5.6 Realizouse a posta a punto do material necesario para a actividade.

CA5.7 Realizouse a manipulación ou a elaboración do produto, e identificáronse e aplicáronse as técnicas asociadas.

CA5.8 Realizouse o control e a valoración do produto final.

CA5.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA5.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA6.4 Formalizouse correctamente a factura ou o ticket.

CA6.5 Comprobouse a relación entre o facturado e o servido.

CA6.6 Realizouse o cobramento da factura utilizando diversas formas de pagamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.7 Realizáronse as operacións de apertura e pechamento de caixa, e de control na facturación e no cobramento.

CA6.8 Relacionouse a facturación cos sistemas de xestión integrada.

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo, 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 solicitados para a avaliación positiva  deste

módulo serán:

CA1.3 - Identificáronse as estruturas organizativas de servizos en cada tipo de establecemento ou de evento.

CA1.4 - Describiuse a estrutura funcional dos departamentos e do persoal en establecementos e eventos.

CA1.6 - Identificáronse e caracterizáronse os tipos de servizos na área de restaurante e eventos.

CA1.4 - Describiuse a estrutura funcional dos departamentos e do persoal en establecementos e eventos.

CA1.8 - Caracterizáronse os aspectos deontolóxicos relacionados co persoal de servizos no restaurante.

CA2.1 - Caracterizáronse equipamentos, utensilios e materiais en relación coas súas aplicacións posteriores.

CA2.3 - Preparáronse áreas, equipamentos, utensilios e materiais, e verificouse a súa adecuación para o uso.

CA2.7 - Controláronse as operacións de abastecemento, distribución e conservación de materias primas.

CA2.8 - Executáronse e supervisáronse as operacións de montaxe, aplicando e desenvolvendo as técnicas adecuadas en cada momento.

CA2.9 - Executáronse e supervisáronse as operacións de montaxe e posta a punto de equipamentos auxiliares e moblaxe para o servizo.

CA2.11 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.3 - Mantívose unha conversa utilizando fórmulas, léxico comercial e nexos de comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedirlle a

alguén que repita, etc.).

CA3.4 - Valorouse a pulcritude e a corrección no vestir e na imaxe corporal, así como os elementos clave na atención á clientela.

CA3.7 - Comunicáronselle á hipotética clientela as posibilidades do servizo, e xustificáronse desde o punto de vista técnico.

CA3.9 - Recoñecéronse os protocolos na xestión e na tramitación de reclamacións, queixas e suxestións.

CA3.10 - Aplicáronse as técnicas de atención de reclamacións, queixas e suxestións de clientes potenciais.

CA4.4 - Aplicáronse as técnicas de venda e de comunicación durante os procesos.

CA4.5 - Xestionáronse as peticións da clientela, utilizando os sistemas de comunicación interdepartamental establecidos.

CA4.6 - Aplicáronse as técnicas apropiadas de servizo de alimentos e bebidas, en cada fase do servizo.

CA4.7 - Aplicáronse as técnicas apropiadas de servizo de elementos auxiliares, en cada fase do servizo.

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

CA5.5 - Identificáronse as necesidades de equipamentos, utensilios e materiais para a realización de elaboracións culinarias e manipulacións ante

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

CA5.6 - Realizouse a posta a punto do material necesario para a actividade.

CA5.7 - Realizouse a manipulación ou a elaboración do produto, e identificáronse e aplicáronse as técnicas asociadas.

CA5.10 - Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA6.4 - Formalizouse correctamente a factura ou o ticket.

CA6.6 - Realizouse o cobramento da factura utilizando diversas formas de pagamento.

CA6.8 - Relacionouse a facturación cos sistemas de xestión integrada.

 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

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 asiñados 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 dous cuestionarios:

- Un test de varias preguntas, con respostas alternativas, das cales só unha reposta será correcta. Será obrigatorio superar positivamente o 60%

das preguntas, para acadar unha puntuación de 5 puntos.

- Resolución dun suposto práctico de cálculo e determinación de equipamento necesario para un servizo dun menú concertado dado. O/a

candidato/a deberá acadar unha puntuación igual ou superior a 5 puntos, nesta proba.
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A media entre os dous cuestionarios superados, determinará a nota final desta primeira parte da proba.

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 dúas horas.

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 dos seguintes supostos prácticos, relacionados cos Resultados de Aprendizaxe definidos no punto

2.1.a. do modulo do que se trata, Procesos de Servicios en Restaurante:

1. O candidato/a terá que facer un pedido de xéneros ó economato en base a ficha técnica dun plato a vista do cliente, proposto polo tribunal,

facendo constar tódolos apartados debidamente cumprimentados; indicando expresamente os ingredintes necesarios así como, as cantidades

precisas para a elaboración do prato para duás personas. Contará cun máximo de quince minutos para a realización do pedido.

2. En función da ficha técnica e do pedido a economato correctamente realizado, o candidato/a procederá á realización da posta a punto de toda a

maquinaria, material, utillaxe e xéneros necesarios e á execución, presentación e servizo do prato solicitado.

3. A partir dunha orde de servizo facilitada polo tribunal,o candidato/a deberá efectuar a montaxe dun rango do restaurante, con mesas para

servizo á carta e unha para un menu concertado, tendo en conta as necesidades de materias auxiliares e demais elementos de apoio para a

prestación dun correcto servizo.

4. Efectuar a toma de comanda dun pedido de clientes, partindo dunha oferta facilitada de alimentos e bebidas, aplicando as técnicas de

comunicación e venda e efectuar o suposto cobro, confeccionando a factura manual correspondente a venda desa mesa.

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

O candidato/a contará cun tempo máximo para a execucións das probas de dúas horas e trinta minutos.

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

aportar tódolos útiles (quitarrollas, coitelos e demais instrumentos persoais que considere oportunos).

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