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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 CIFP 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 de 
adultos 

Código MP/UF Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas anuais Sesións 
anuais 
  

MP0152 Servizos en bar e cafetaría 2019/2020 4 140 140 

Profesorado asignado ao módulo Mely Lorenzo Rúa 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Servicio de Bar e Cafetería evidenciarán a consecución dos resultados de 
aprendizaxe mínimos exixibles dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade 
dado que se trata de ensinanzas presenciais o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades programadas, consirandose perda de 
avaliación continua cando o número de faltas supere o 10% da duración do módulo, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 
2011(DOG nº136/2011 do 15 de xullo). 
 
Criterios de cualificación: 
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, preguntas a desenrolar, 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 ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación neste apartado sexa inferior a 5 e supo-
rán un 30 % da cualificación final do módulo. 
As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos para avaliar procedementos. Traballos indivi-
duais 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 60 % da 
cualificación do módulo, e deberán de ter un mínimo de 5 neste apartado para facer media. 
Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualificacións cualitativas e que formarán parte da 
avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, 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 persoal seguindo as normas do código deontolóxico da profesión e as normas 
hixiénicosanitarias, así como todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Dado o carácter funda-
mentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación neste aparta-
do sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 10 %. da cualificación final do módulo. 
 
 

UD 1. Atención a clientela en bar e cafetería. 
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. 
CA1.3 Relacionáronse os produtos e os servizos do establecemento coas peticións e as necesidades de cada tipo de cliente. 
CA1.4 Identificáronse demandas implícitas da clientela en relación coas técnicas de venda, suxeríronse produtos propios do establecemen-   
to 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. 
CA1.7 Seguíronse as pautas marcadas relativas á calidade que se lle pretenda ofrecer á clientela. 
CA1.8 Mantivéronse as actitudes apropiadas. 
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UD 2. Servizo de bebidas alcoholicas, agás o viño, en barra e en sala 
RA2 - 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 proceso de  elaboración. 
CA2.3 Describíronse os procesos de elaboración de bebidas alcohólicas, agás o viño, e identificáronse as súas marcas máis usuais, a súa 
presentación e as súas característic comerciais. 
CA2.4 Identificáronse as principais características organolépticas coas aplicacións habituais de bebidas alcohólicas simples e outros produ-
tos utilizados no seu servizo, agás o viño. 
CA2.5 Utilizouse o material de servizo axeitado para a preparación e o servizo de bebidas alcohólicas, agás o viño. 
CA2.6 Respectouse a colocación das bebidas por grupos homoxéneos para o servizo. 
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. 
 
 
UD 3. Elaboracion de cocteles e combinacions alcoholicas 
RA3 - 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. 
CA3.3 Identificáronse os xéneros utilizados na decoración 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. 
 
 
UD 4. Elaboracion de pratos combinados e aperitivos do bar cafetería 
RA4 - 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. 
CA4.6 Executáronse as tarefas de obtención das elaboracións culinarias seguindo os procedementos establecidos. 
CA4.7 Respectouse a temperatura de servizo e coordinouse a elaboración co servizo.  
CA4.8 Presentáronse as elaboracións seguindo criterios estéticos.  
CA4.9 Realizáronse as operacións de rexeneración e conservación de alimentos respectando temperaturas, e utilizando as técnicas e os 
recipientes apropiados. 
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. 
 
 
UD 5. Realizacion da facturacion e o cobramento dos servizos 
RA5 - Realiza a facturación e o cobramento dos servizos ofrecidos á clientela, e recoñece os elementos que compoñen unha factura. 
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.  
CA5.7 Realizáronse correctamente as operacións de devolución e cambio de diñeiro.  
CA5.8 Realizáronse as operacións de pechamento e arqueo de caixa seguindo os procedementos establecidos. 
 
 
 
UD. 4 e UD. 5. Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo do 2020, polo que non serán tidas en conta para a valiación do módulo 
no presente curso 2019-2020. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado que nos superou positivamente a 2ª avaliación, son as seguintes: 

Elaboración dun traballo dos contidos impartidos, os mesmos contidos que lle entraron no exame teórico realizado no segundo trimestre o 
mesmo xoves 12 de marzo de 2020. Apuntamentos e libro de texto. 

 
Do libro de texto entra a seguinte materia: 

 Tema 4: elaboración de bebidas alcohólicas  

 Tema 5: aguardientes (mapa conceptual, introducción a los aguardientes, la ginebra, el vodka, el ron) 

 Tema 7:elaboración de cócteles y combinados (mapa conceptual, introducción a la elaboración de cócteles y combinados, mate-
rial de coctelería, la mise en place en coctelería, elementos decorativos, elaboración de un cóctel, hielo, bebida base, el azúcar, 
mezcla y elaboración de un cóctel, cristalería de servicio; e nas familias de cócteles, as dúas primeiras clasificacións ( por la fun-
ción específica que vayan a cumplir, en función de su elaboración), normas para la preparación de los cócteles, preparación y 
servicio de combinados)  

Apuntamentos: 

 Tema: o xamón  

 Tema: outras tipoloxías de servizos  

 Tema: servizo coffee break  
 
 
 

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

Non se cumprimenta este aparatado por non ter alumnado con perda de dereito á avaliación contínua (PD) 

 

 

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

Repaso dos contidos dados do libro de texto e apuntamentos; lectura e ampliación de coñecementos dos contidos non impartidos do libro 
de texto para ampliación de coñecementos. En base a todos estes contidos solicítase a todo o alumnado a realización dunha carta de bar e 
cafetería que conteña bebias sen alcol frías e quentes, bebidas alcólicas agás viño, combinados e cócteles, elaboracións culinarias,.... 
 
E tamén respostar un formulario de materia impartida e non impartida pra repaso e adquirir coñecementos. 
 
Quedando a dispor do alumnado para aclaracións e resolución de dúbidas. 
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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, no seu artigo 28: 
Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, 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 o 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 complemenatará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de 
matrícula. 
 
O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do 
alumnado e, en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das 
medidas oportunas. 
Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado 
determinando aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as 
capacidades terminais asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica. 
 
No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a 
través do departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu 
artigo 15. 
De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no 
artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o 
xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á 
establecida con carácter xeral. 

 

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2020 

 

Asdo.: Mely Lorenzo Rúa 

http://www.cifpcompostela.edu.es/

