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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalaría e turismo CMHOT02 Servizos en restauración Ciclos 
formativos 
de grao 
medio 

Réxime 
xeral- 
ordinario 
  

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0152 Servizos en bar e cafetaría 2019/2020 8 140 140 

Profesorado asignado ao módulo ELENA QUIAN CASAL 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo - Servizos en bar e cafetaría - 
evidenciarán 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 programadas. 

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 avaliación continua (PD) e 
guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación 
mínimos 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 programación: 

RA 1- Atende a clientela no servizo de bar e cafetaría tendo en conta a relación entre a 
demanda e os produtos que se sirvan. 

CA1.1. Identificáronse as principais funcións do persoal de servizo en bar e cafetaría. 
 
CA1.2. Acolleuse a clientela á súa chegada ao establecemento aplicando o protocolo empresarial.  

 
CA1.4. 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. Traballouse en equipo e desenvolvéronse as tarefas seguindo os protocolos e as normas 
preestablecidas.  

 
CA1.8. Mantivéronse as actitudes apropiadas.  
 
CA1.9. Identificáronse os protocolos de actuación fronte a diferentes tipos de reclamacións, queixas 
ou suxestións. 
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RA 2- Serve bebidas alcohólicas, agás o viño, e identifica as súas características e a 
súa presentación.. 

CA2.1. Caracterizáronse e clasificáronse as bebidas alcohólicas fermentadas, as fermentadas-
destiladas e as derivadas, agás o viño. 
 
CA2.2. Relacionáronse as bebidas coa súa procedencia, as materias primas e o pro-ceso de 
elaboración. 
 
CA2.5. Utilizouse o material de servizo axeitado para a preparación e o servizo de bebidas 
alcohólicas, agás o viño. 

 
CA2.7. Recolleuse o material utilizado de xeito ordenado e limpo.  
 
CA2.8. Realizáronse as operacións, tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental. 
 

RA 3- Elabora cócteles e combinacións alcohólicas tendo en conta a relación entre a 
súa formulación e as súas características.. 

CA3.1. Identificouse o material e os utensilios asociados á coctelaría, e definíronse as súas 
características. 
 
CA3.2. Realizáronse as funcións de posta a punto da estación central para a elaboración de cócteles. 

 
CA3.4. Identificáronse as características das familias de cócteles. 
 
CA3.5. Recoñecéronse os principais cócteles internacionais. 

 
CA3.7. Elaboráronse cócteles respectando a súa formulación e utilizando adecuadamente os 
utensilios necesarios. 

 
CA3.9. Aplicáronse as técnicas de decoración e acabamento de cócteles. 
 
CA3.10. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental. 

RA 4- Elabora pratos e aperitivos propios do bar e da cafetaría, e recoñece e aplica as 
técnicas culinarias. 

CA4.1. Definíronse as elaboracións culinarias tipo do servizo de bar e cafetaría. 
 
CA4.2. Caracterizáronse as técnicas de cociña asociadas a este tipo de elaboracións. 
 
CA4.3. Realizouse o abastecemento de materias primas para a elaboración de pratos e aperitivos. 
 
CA4.4. Preparouse a maquinaria e os útiles para realizar as elaboracións. 
 
CA4.5. Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios previamente ao 
desenvolvemento das tarefas. 
 
CA4.7. Respectouse a temperatura de servizo e coordinouse a elaboración co servizo. 
 
CA4.9. Realizáronse as operacións de rexeneración e conservación de alimentos respectando 
temperaturas, e utilizando as técnicas e os recipientes apropiados. 
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CA4.10. Realizáronse as operacións de servizo de ofertas gastronómicas (pratos combinados, 
bocadillos, aperitivos, etc.). 
 
CA4.11. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade 
laboral e de protección ambiental. 

RA 5- Realiza a facturación e o cobramento dos servizos ofrecidos á clientela, e 
recoñece os elementos que compoñen unha factura. 

CA5.1. Identificáronse os xeitos de cobramento á clientela. 
 
CA5.2. Caracterizáronse os procesos de facturación e cobramento nestas áreas de servizo. 
 
CA5.3. Formalizouse a factura indicando todos os datos necesarios.  
 
CA5.4. Realizouse o cobramento da factura utilizando diversos xeitos de pagamento. 

 
CA5.6. Verificouse a coincidencia entre o facturado e o servido. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

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

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva como as medidas de 
reforzo e repaso manterase durante todo o estado de alarma contacto telefónico e por mail, en primeiro 
lugar para preocuparse e indagar acerca dos posibles problemas de conectividade do alumnado e 
posteriormente onde se realizarán titorías por videoconferencia, resolveranse dúbidas e enviaranse 
novos apuntes e traballos como reforzo e, de ser o caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que 
se desenvolvan durante o terceiro trimestre. Neste caso, tan só unha alumna non acadou resultado 
positivo na segunda avaliación e terá que realizar un traballo sustitutorio para lograr unha avaliación 
positiva consitente en:  

SUPOSTO PRÁCTICO 

1. Redacción e explicación paso a paso da montaxe, realización e recollida dun viño español para 50 
comensais onde o cliente ademais das bebidas habituais neste tipo de servizo, solicita un cocktail con 
alcohol e outro sen alcohol (de libre elección), e onde haberá que elaborar:  

a. Folla de servizo  

b. Vale de pedido  

c. Cálculo dos Materiais e mobiliario a empregar  

d. Cálculo de persoal necesario para a súa realización 

e. Realización do vale de Pedido de roupa a lavandería  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
Debido ao estado de alarma e confinamento no que estamos, ao alumnado con avaliacións 
pendentes de superar enviaráselle dito traballo por correo electrónico o día 10 de maio e se lle poñerá 
como data tope de entrega o día 5 de xuño, sendo como requisito obrigatorio para ser valorado 
entregalo no prazo indicado, dándolle tempo suficiente para a súa realización e con aclaración de 
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dúbidas no mail da profesora: elenaquian@edu.xunta.gal  e por videoconferencias organizadas a 
través de Cisco webex. 
Valorarase a súa presentación correcta, con todos os puntos realizados, organizada, corrección na 
escritura, vocabulario técnico axeitado e debendo incluír fotos, debuxos, etc. relacionadas cos temas 

expostos. No contido do traballo, terase en conta a correcta cita e referencia das fontes consultadas, 

evitando a copia literal de parágrafos susceptibles de ser considerados como plaxio ou sen unha 
valoración que implique unha aportación propia do alumno/a de autoría do documento/traballo. 
A puntuación do traballo será de 1 a 10 puntuándose cada apartado con 2 puntos e coa seguinte 
valoración: 
 
Valoración das respostas aportadas no traballo 
 

0 ptos. Non contesta 

0,50 ptos. Aporta información/contidos mínimos 

1 pto. Aporta información/contidos axeitados 

2 pto. Resposta aportando información/contidos moi axeitados, empregando vocabulario e 
linguaxe propios da profesión 

 
 

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

Segundo a 

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.  

No seu artigo 25  punto 5 di: 

“O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, 
non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo 
profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de 
módulos correspondente”.  

O presente curso 2019_2020 viuse afectado por unha emerxencia sanitaria regulada no 

Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada 
polo COVID-19 

Segundo as  

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

No seu punto 

6.11. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes: prestarase 
especial atención á avaliación do alumnado con materias pendentes. No caso do alumnado do que non 
se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación 
negativa, poderá ser convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a 
realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou 
actividades que permitan unha avaliación obxectiva. Deberanse detallar os criterios de avaliación e 
cualificación e establecer as datas e os procedementos para a avaliación das materias pendentes. 

 
PROPOSTA DE TRABALLO A REALIZAR  
 

mailto:elenaquian@edu.xunta.gal
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1. Redacción e explicación paso a paso da montaxe, realización e recollida dun coffee break para 50 
comensais realizando:  

 

a. Folla de servizo  

b. Vale de pedido  

c. Cálculo dos Materiais e mobiliario a empregar  

d. Cálculo de persoal necesario para a súa realización 

e. Realización do vale de Pedido de roupa a lavandería  
 
 
2. Redacción e explicación paso a paso da montaxe, realización e recollida dun viño español para 50 
comensais onde o cliente ademais das bebidas habituais neste tipo de servizo, solicita un cocktail con 
alcohol e outro sen alcohol (de libre elección), e onde haberá que elaborar:  

a. Folla de servizo  

b. Vale de pedido  

c. Cálculo dos Materiais e mobiliario a empregar  

d. Cálculo de persoal necesario para a súa realización 

e. Realización do vale de Pedido de roupa a lavandería  
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
Debido ao estado de alarma e confinamento no que estamos ao alumnado con perda de avaliación 
continua enviaráselle dito traballo por correo electrónico o día 10 de maio e se lle poñerá como data 
tope de entrega o día 5 de xuño, dándolle tempo suficiente para a súa realización e con aclaración de 
dúbidas no mail da profesora elenaquian@edu.xunta.gal  
Valorarase a súa presentación correcta, con todos os puntos realizados, organizada, corrección na 
escritura, vocabulario técnico axeitado e debendo incluír fotos, debuxos, etc. relacionadas cos temas 

expostos. No contido do traballo, terase en conta a correcta cita e referencia das fontes consultadas, 

evitando a copia literal de parágrafos susceptibles de ser considerados como plaxio ou sen unha 
valoración que implique unha aportación propia do alumno/a de autoría do documento/traballo. 
A puntuación do traballo será de 1 a 5 en cada unha das dúas partes sumándose ámbalas dúas para 
a súa nota final. 
 
Valoración das respostas aportadas no traballo 
 

0 ptos. Non contesta 

0,25 ptos. Aporta información/contidos mínimos 

0,50 ptos. Aporta información/contidos axeitados 

1 pto. Resposta aportando información/contidos moi axeitados, empregando vocabulario e 
linguaxe propios da profesión 

 

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 co grupo manterase durante todo o estado de alarma contacto 
telefónico e por mail en primeiro lugar para preocuparse e indagar acerca dos posibles problemas de 
conectividade do alumnado e posteriormente onde se realizarán titorías por videoconferencia, 
resolveranse dúbidas e enviaranse novos apuntes e traballos como reforzo e, de ser o caso, ampliación 
das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

mailto:elenaquian@edu.xunta.gal
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Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o 
desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación 
profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente 
realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características 
e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, 
serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación 
inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou 
cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. 

Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se 
acordou que as probas conceptuais se fixeran preferentemente con preguntas de respostas curtas, e 
dándolle tempo suficiente para a súa contestación. Se ben o alumnado con  NEAE, logo das 
adaptacións realizadas, non tivo problemas para acadar un resultado positivo no curso. 

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2020 

 

Asdo.: Elena Quian Casal 

 


