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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 

de 

adultos 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

  

MP0155 Técnicas de comunicación en restauración 2019/2020 2 53 53 

Profesorado asignado ao 

módulo 

Teba Félix Massa (subst.) 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo –Técnicas de comunicación en restauración- 

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: 

 

RA1 - Proporciona información requirida pola clientela aplicando as técnicas de comunicación e de 

habilidades sociais. 

CA1.4 Adaptáronse adecuadamente á situación de partida a actitude e o discurso. 

 

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 relacionadas coa activida-

de profesional. 

 

CA1.11 Valorouse a importancia da actitude ao teléfono e as posibles situacións que se presenten. 

 

CA1.1 Describíronse e valoráronse as normas de cortesía nas relacións interpersoais.  
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CA1.2 Valorouse a pulcritude e a corrección no vestir e na imaxe corporal como elementos  

 

CA1.3 Analizouse o comportamento da clientela potencial.  

 

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. 

 

CA1.8 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. 

 

RA2 - Comunícalle á hipotética clientela as posibilidades do servizo, e xustifícaas desde o punto de 

vista técnico. 

 

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 con-

sumo de alimentos e bebidas. 

 

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. 

 

 

UD.- 3  e UD.- 4  

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 propor-

cionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de xeito indivi-

dualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas 

distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:  
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Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da 

materia a avaliar poderán ser de diverso tipo. Test ou preguntas breves, 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 pro-

bas, deberá ser igual ou superior a 5. Suporán un 70 % da cualificación final do módulo.  

 

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos para avaliar proce-

dementos; 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 20 % da cualificación do módulo. 

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitati-

vas e que formarán parte da avaliación de actitudes).  

 

A actitude, participación e comportamento no aula ou en actividades extraescolares ou complementarias, xera-

rán unha nota que terá un peso do 10% na cualificación final en cada avaliación parcial. A baixa ou nula partici-

pación no aula, o non respetar o turno de palabra, a utilización dun tono de voz non axeitado ás circunstancias 

ou demasiado elevado, a consulta de páxinas web non relacionadas coa actividade a desenvolver en cada mo-

mento, o uso ou consulta do teléfono móvil nas sesións, as faltas de comportamento cos compañeiros ou profe-

sorado e a utilización de vocabulario non axeitado no contorno profesional/escolar motivarán que este non se 

acade a avaliación positiva neste apartado. 
 

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 plataforma Edmodo, 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 dunhas actividades que axudan ao alumnado a repasar e fixar os co-

ñecementos adquiridos.  

Nestas actividades o alumnado debe resolver ou responder diferentes cuestións:  

- Sinalar os elementos da comunicación nun determinado contexto,  

- Buscar frases alternativas a unha serie de expresións que denotan unha deficiente comunicación 

telefónica,  

- Expor expresións que estimulan a comunicación fronte a outras que a bloquean,  

- Responder a una serie de cuestións sobre a “proxémica” a través dunha situación suscitada.  

- Indicar os tipos de comunicación que se dan nunha situación simulada nun restaurante. 

- Visualizar un vídeo como exemplo de venta suxestiva e responder unhas cuestións.  
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- Ante una situación suscitada identificar a necesidades segundo a pirámide de Maslow  

- Explicar o proceso de venta nun restaurante por medio dun exemplo.  

- Explicar como sería a atención a un cliente con discapacidade visual. 

- Substituír nunha táboa as frases incorrectas na atención ao cliente por outras mais apropiadas. 

- Realizar un esquema cos diferentes tipos de clientes e a súa clasificación 

Estas actividades serán feitas de xeito individual e entregadas antes de datas da 3ª avaliación que se 

facilitarán ao alumnado.  

 

▪ Proba Específica 2. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas alternativas, das 

cales seleccionará a correcta. Esta proba realizarase “on line” a través da plataforma Edmodo.  

 

▪ O peso porcentual das dúas probas específicas é do 50% cada unha, na nota final, unha vez superadas 

as dúas.  

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 consis-

tirá:  

 

▪ Proba específica 1: 

 

Resolución dunha  proba escrita, na que haberá que resolver diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resul-

tados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso 

académico. Esta proba constará de preguntas curtas e tamén de tipo test (con respostas alternativas, das cales 

só unha será correcta) . Será obrigatorio acadar unha puntuación de 5 puntos.  

Esta proba poderá ser realizada “on line” a través da aula virtual de Edmodo , relacionada cos Resultados de 

Aprendizaxe e Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avaliación positiva.  

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

 

▪ Proba específica 2: 

 

Resolución de diferentes supostos relacionados cos Resultados de Aprendizaxe do modulo do que se trata. 

O candidato/a deberá realizar  as seguintes actividades:   

 

- Sinalar os elementos da comunicación nun determinado contexto,  

- Buscar frases alternativas a unha serie de expresións que denotan unha deficiente comunicación 

telefónica,  

- Expor expresións que estimulan a comunicación fronte a outras que a bloquean,  

- Responder a una serie de cuestións sobre a “proxémica” a través dunha situación suscitada.  

- Indicar os tipos de comunicación que se dan nunha situación simulada nun restaurante  

- Visualizar dun vídeo como exemplo de venta suxestiva e responder a unas cuestións  

- Ante una situación dada identificar a necesidades segundo a pirámide de Maslow  

- Explicar o proceso de venta nun restaurante por medio dun exemplo.  

- Explicar como sería a atención a un cliente con discapacidade visual. 

- Substituír nunha táboa as frases incorrectas na atención ao cliente por outras mais apropiadas. 

- Realizar un esquema cos diferentes tipos de clientes e a súa clasificación 
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Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10, para considerala superada.  

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

Ambas as dúas probas terán que ser superadas cunha nota mínima de 5 puntos.  

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto na Proba Específica 2, como 

na proba  Específica 1, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aproba-

da se fose o caso. Únicamente farán media aritmética se as dúas probas teñen una cualificación obtida igual ou 

superior a 5 puntos.  

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 50% Proba Específica 1 e 50% Proba Especifica 2, na 

nota final, unha vez superadas as dúas.  

Recordar que o alumnado que perda o dereito a 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 una proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final de módulos correspondente. 

Resolución do 30 de xullo de 2013. 

 

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 plataforma Ed-

modo  con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades xa descritas na Proba Es-

pecífica 1.  

 

Respecto da Proba Específica 2, proba teórica tipo TEST, que se fará “on line” tamén a través da plataforma 

Edmodo, 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. 

Os contidos da Unidade 3 e Unidade 4 que non foron impartidos na aula foron subidos a plataforma Edmodo.  

Ditos documentos elaborados pola profesora conteñen teoría que os alumnos poden consultar, vídeos e 

aclaracións, así como actividades que poden facer para comprobar os seus coñecementos. 

Estas actividades non restarán a cualificación xa obtida, pero si poderá mellorar a cualificación obtida na 3ª 

avaliación ordinaria. 

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 desenvol-

vemento, 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  
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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 ao inicio do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos pre-

vios, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e 

detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se acordou 

que as probas conceptuais se fixeran preferentemente tipo TEST de preguntas con respostas alternativas, para 

facilitarlle ao alumnado a identificación e resolución do cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficien-

te. 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 2.  
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