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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 CSHOT05 Dirección de servizos de restauración Ciclos 
formativos 
de grao 
superior 

Réxime 
xeral- 
ordinario 
  

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0510 Procesos de servizos en restaurante 2019/2020 8 267 267 

Profesorado asignado ao módulo MANUEL GARCÍA SANTISO 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo -Procesos de servizos en restaurante- 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. 

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: 

UD.- 1 

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. 

UD.- 2 

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. 

UD.- 3 

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. 

UD.- 4 

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. 
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UD.- 5 

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. 

UD.- 6 

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. 

UD.- 7 e UD.- 8  

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. 

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

UD.- 9,  UD.- 10 e UD.- 11 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que 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 avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria 
do módulo. 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou información 
sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións 
interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os 
seguintes criterios: 

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar 
poderán ser de diverso tipo. test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos 
criterios de avaliación do módulo. No caso de ter varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a 
cualificación final neste apartado. En todo caso a cualificación, de cada unha das probas, deberá ser igual ou superior a 5. 
Suporán un 40 % da cualificación final do módulo. 

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar procedementos; 
Traballos individuais e grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) 
e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación 
do módulo. Suporán un 40 %  da cualificación do módulo. Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o 
interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, 
á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as, receptividade, así como 
a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o traballo en equipo dos 
alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de 
avaliación do módulo. Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación 
aqueles alumnos/as que a súa cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 20 % da cualificación final 
do módulo. 
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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 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 na 2ª avaliación, realizaranse con apoio da Aula 
Virtual do CIFP Compostela, tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e 
módulo e consistirán en: 

 Proba Específica 1. Elaboración dun suposto práctico de facturación dun restaurante no que o alumnado debe resolver: 
elaborar manualmente nunha situación de non funcionamente dos soportes telemáticos dunha empresa, as comandas de 
pedidos de clientes e mesas segundo orde de pedidos dada, confeccionar as facturas de cada mesa, tendo en conta os 
criterios facilitados de formas de pago e desglosando o correspondente iva. Este suposto práctico será feito de xeito individual 
e entregado antes de datas da 3ª avaliación que se facilitarán ao alumnado. 

 Proba Específica 2. Elaboración dun suposto práctico de servizo dun menú concertado de un banquete nun restaurante no 
que ao alumnado se lle facilitan os seguintes datos: 

– Planos do Restaurante. 

– Nº máximo de pax. 100. 

– Modelo de orde de servizo. 

– oferta gastronómica a servir  

Debe resolver:  

– Redactar una introducción (tipo de evento, clientela, características do local, condicións, referencias, etc.) 

– Deseñar un croquis/plano (sen escala) dos espacios que se van utilizar, e distribuindo neles os equipos-materiais-
mobiliario, a empregar  para o preservicio e servicio do menu.  

– Determinar as necesidades de persoal, e construir un organigrama de traballo, distribuindo as tarefas de cada un, para 
o preservicio, servicio e postservicio. para a brigada de servizos.  

– Explicacion sobre as caracteristicas do servicio, paso a paso, con cada plato ou momento do servicio, coa correspondente 
orde de servizo. 

– Determinar as necesidades de materiais, equipos e mobiliario, para o servizo do menu concertado, clasificados por família 
(maquinaria, mobiliário, mantelaría, vaixela, cubertaría, cristalaría, vários). 

Este suposto práctico será feito de xeito individual e entregado antes de datas da 3ª avaliación que se facilitarán ao alumnado. 

Estes dous supostos prácticos tamén serán elaborados polo alumnado co módulo superado na 2ª avaliación, que non restará 
cualificación xa obtida, pero si poderá mellorar a cualificación obtida na 3ª avaliación ordinaria. 

 Proba Específica 3. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas alternativas, das cales seleccionará a 
correcta. Esta proba realizarase “on line” através da aula virtual do CIFP Compostela. 

Esta proba tamén serán elaborada polo alumnado co módulo superado na 2ª avaliación, que non restará cualificación xa 
obtida, pero si poderá mellorar a cualificación obtida na 3ª avaliación ordinaria. 

 O peso porcentual das tres probas específicas é do 33% cada una, na nota final, unha vez superadas as tres. 

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

Non hai alumnado matriculado neste módulo en condicións de perda de dereito á a avaliación continua (PD), nin se vai dar o 
caso no presente trimestre debido á situación sanitaria que estamos tendo, polo que non é preciso establecer un modelo de 
proba de avaliación extraordinaria ao respecto. 
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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 mantense durante o trimestre un FORO aberto a través da Aula Virtual do CIFP Compostela 
con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades xa descritas nas Probas Específicas números 1 e 
2. 

Para a resolución da Proba Específica 1, foille facilitado ao alumnado unha ampliación de conceptos relacionados coa confección 
dunha factura manualmente, dado que telemáticamente xa fora vista ao longo do curso. 

Respecto da Proba Específica nº3, proba teórica tipo TEST, que se fará “on line” tamén a través da Aula Virtual do CIFP 
Compostela, os contidos que entran na mesma, xa foron expostos e explicados en clase ao longo do 2º trimestre ate o 13 de 
marzo do presente curso académico. 

Pero tamén se mantén un FORO aberto co alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto. 

Recordar que estas actividades de reforzo e repaso están preferentemente indicadas para o alumnado suspenso na 2ª avaliación 
pero que tamén se prevé que participe o resto de alumnado do módulo, coa finaliade de reforzo e mellora da súa cualificación 
na 3ª avaliación. 

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

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. 

Non se detectaron entón necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado, pero aínda así, neste módulo as probas 
conceptuais fixéronse preferentemente tipo TEST de preguntas con respostas alternativas, para facilitarlle ao alumnado a 
identificación e resolución do cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficiente. Tamén se tivo en conta o tempo de 
exección do cuestionario, asinándolle o suficiente sen límite. Este tipo de proba e medida, será a Proba Específica 3, prevista 
para a 3ª avaliación. 

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2020 

 

Asdo.: Manuel García Santiso 


