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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Técnicas de comunicación en restauración 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalaría e turísmo CMHOT02 CM Servizos en restauración  Medio Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0155 Técnicas de comunicación en restauración  1º 2 53 53 

Profesorado asignado ao módulo Alejandra Pérez Pérez 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo- Técnicas de comunicación- 
evindeciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo 
de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a 
desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programa-
das.  
Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación 
mínmos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de 
marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programa-
ción:  
 
RA1. Proporciona información requirida pola clientela aplicando as técnicas de comunicación 
e de habilidades sociais. 
– CA1.1. Describíronse e valoráronse as normas de cortesía nas relacións interpersoais. 
– CA1.2. Valorouse a pulcritude e a corrección no vestir e na imaxe corporal como 
elementos clave na atención á clientela. 
– CA1.3. Analizouse o comportamento da clientela potencial. 
– CA1.4. Adaptáronse adecuadamente á situación de partida a actitude e o discurso. 
– CA1.5. Obtívose a información necesaria da hipotética clientela para proporcionar a 
información con rapidez, e outorgáronse as explicacións precisas para a interpretación correcta 
da mensaxe. 
– CA1.6. Mantívose unha conversa utilizando fórmulas, léxico comercial e nexos para 
pedir aclaracións, solicitar información, pedir a alguén que repita, etc. 
– CA1.7. Producíronse e interpretáronse con claridade e corrección mensaxes escritas 
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relacionadas coa actividade profesional. 
– CA1.8. Tívose en conta o tratamento protocolario e as normas internas de atención á 
clientela. 
– CA1.9. Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas, e 
demostrouse cordialidade e amabilidade no trato. 
– CA1.10. Valorouse a comunicación coa clientela como medio de fidelización. 
– CA1.11. Valorouse a importancia da actitude ao teléfono e as posibles situacións 
que se presenten. 
– CA1.12. Valorouse a importancia das informacións e das suxestións que dea a clientela, así 
como do seu coñecemento. 
ƒ  RA2. Comunícalle á hipotética clientela as posibilidades do servizo, e xustifícaas desde 
o punto de vista técnico. 
– CA2.1. Identificáronse as técnicas de venda de alimentos e bebidas, e estimouse a 
súa aplicación a diversos tipos de clientela. 
– CA2.2. Analizouse a tipoloxía do público. 
– CA2.3. Diferenciouse entre clientela e provedores, e entre estes e o público en xeral. 
– CA2.4. Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación propia do servizo. 
– CA2.5. Diferenciouse información e publicidade. 
– CA2.6. Adecuáronse as respostas ás preguntas do público. 
– CA2.7. Distinguíronse os tipos de demanda de información que se dan máis adoito 
en establecementos de consumo de alimentos e bebidas. 
 
RA3. Aplica o protocolo en restauración, e relaciona o tipo de servizo prestado co seu 
deseño e a súa organización. 
– CA3.1. Definíronse os elementos que conforman o protocolo en restauración. 
– CA3.2. Caracterizouse o deseño e a planificación de actos protocolarios. 
– CA3.3. Recoñeceuse o programa do acto en relación co servizo que se vaia desenvolver. 
– CA3.4. Estableceuse protocolariamente a presidencia nos actos. 
– CA3.6. Valorouse a importancia da imaxe corporativa. 
 
A unidade 3 non se remeatou e a unidade 4 non foi desenvolvida ate o 13 de marzo de 2020, 
polo que as partes non desenvolvidas non serán tidas en conta para a avaliación do módulo 
no presente curso 2019-2020 
 
 
Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non 
superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avalia-
ción continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 
 
 
Con carácter xeral un alumno/a será quen de obter unha avaliación positiva na avaliación final 
do mes de xuño cando sexa capaz de realizar con autonomía e individualmente os resultados 
de aprendizaxe antes expostos.  
 
Nas avaliacións ordinarias, cada unidade didáctica terá unha cualificación de 1 ao 10. A cuali-
ficación comporase da seguinte maneira: 
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1. Probas escritas, tipo test que poidan incluir preguntas con resposta única, resposta múltiple, 
de verdadero o falso, de enlazar, de localización, probas de preguntas de desenvolvemento, 
supostos teóricos- prácticos, (A cualificación total deste apartado resultará da realización da 
media ponderada entre as probas realizadas en cada trimestre): 70% 
2.Traballos individuais ou en grupo, así como presentacións orais cando corresponda, simula-
cións tipo role playing, gravacións de voz ou vídeo, deseño ou manexo de materiais, novas 
tecnoloxías, materiais de apoio, documentación específico e aplicacion das habilidades comu-
nicativas ou destrezas narrativas, descritivas e de capacidades de sintese.:30% 
 
(Nalguns casos e , debida a sua importancia, o punto 2  valorarase cun 70% sendo informado 
o alumnado antes de comenzar a actividade dos criterios de cualificación dentro de cada acti-
vidade puntuable). 
 
 É preciso destacar que é requisito imprescindible presentar os anteditos traballos na data si-
nalada a tal fin, para ter dereito a superar a avaliación. De non presentalos, en ningún caso 
será posible aprobar, nin sequera cos exámenes de recuperación de xunio, agás que se pre-
senten antes destes últimos. 
 
Para superar a avaliación o alumno/a debe acadar un mínimo de 5 en todos os apartados. 
   
Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do 
alumno/a que proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe; este seguimento fa-
rase de xeito individualizado valorando tamén as relacións interpersoais e o traballo en grupo, 
segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas. 
No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a 
cualificación final. Se o alumno/a non acada o 5  terá que recuperar. 
 Se nalgunha das avaliacións a profesora decide non incorporar algúns dos criterios de cuali-
ficación para obter a nota, a puntuación recaerá integramente nas probas realizadas. 
O alumnado debe demostrar que supera o coñecemento dos contidos mínimos para aprobar 
o módulo correspondente alcanzado para iso como mínimo a cualificación de 5. De non ter 
aprobadas todas as avaliacións os alumnos/as deberán recuperar aquelas que estean suspen-
sas no periodo estipulado. Non  superará o modulo o alumnado que non teña como mínimo un 
5 en cada unha das avaliacións aínda que a media entre elas sexa superior a 5. 
O alumnado que non supere a proba de recuperación de calquera das avaliacións en periodo 
ordinario deben examinarse de toda a materia, no seu caso nas probas extraordinarias ao 
efecto. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programa-
ción e comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resul-
tados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as 
actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a na 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva faranse a 
través da plataforma Edmodo utilizada tamen ao largo do curso.  

- 1ª avaliación: Realizaranse unha serie de actividades relacionadas ca unidade 1 e unidade 
2.  

- 2ª avaliación: O alumno deberá redactar un discurso tun tema proposto por el mismo e 
aprobado pola docente do módulo. O discurso deberá gravarse e enviarse a través da 
plataforma Edmodo. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación 
continua consistirá na realización dunha serie de tarefas entre as que se atopan a gravación 
de vídeos de roll play, a entrega de exercicios e resposta a varios supostos. Todo iso relacio-
nada cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e desenvolvidos du-
rante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico. Todas as tarefas serán entregadas a 
través do programa Edmodo.  
 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Como medidas de reforzo e repaso solventanse dudas a través da plataforma Edmodo xa 
utilizada durante o curso escolar. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de 
avaliación inicial do alumnado tal e como recolle a Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 
28, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de 
cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar 
ó 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. 

Durante o curso o alumnado que necesitou de actividades de reforzo realizou actividades de 
repaso e supostos prácticos, elaboración de pequenos cuestionarios, exercicios prácticos, 
pequenos traballos de búsqueda de información, de forma individualizada.  
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