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1. Identificación da programación 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo -Operacións básicas de 
bar e cafeteria 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. Determina tipos de servizos e caracteriza as súas estruturas organizativas. 

CA1.1 - Caracterizáronse os tipos de establecementos de bares e 
cafetarías. 
CA1.3 - Relacionáronse os tipos de servizos en bar-cafetaría coa tipoloxía 
de establecementos e de eventos. 
CA1.5 - Describiuse a estrutura funcional dos departamentos e do persoal 
en establecementos e eventos. 
CA1.8 - Caracterizáronse os aspectos deontolóxicos relacionados co 
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persoal de servizos no bar-cafetaría. 
RA2. Coordina as operacións de posta a punto de instalacións e montaxes, coas 
técnicas adecuadas en función do tipo de servizo. 

CA2.1 - Caracterizáronse os equipamentos, os utensilios e os materiais 
en relación coas súas aplicacións posteriores. 
CA2.2 - Executáronse e controláronse as operacións de posta a punto, 
inicio, conservación e control de equipamentos, utensilios e materiais, e 
verificouse a súa adecuación para usos posteriores. 
CA2.5 - Execurtaronse as operacións de montaxe aplicanco e 
desenvolvendo as técnicas adecuadas en cada momento.  
 

RA3. Selección de bebidas  
CA3.5 - Identificáronse as marcas de bebidas alcohólicas e non 
alcohólicas, a súa presentación, as súas categorías e as características 
comerciais.  
 

RA4. Prepara ou serve bebidas en bar-cafetaría, aplicando procedementos 
acordes ás necesidades de elaboración e servizo. 

 
CA4.2 - Verificouse a dispoñibilidade de todos os elementos necesarios 
para a elaboración e o servizo de bebidas no bar-cafetaría. 
 
CA4.4 - Identificáronse e caracterizáronse as técnicas de venda e servizo 
de bebidas en bar-cafetaría. 
CA2.3. - Caracterizáronse os tipos de montaxes asociadas aos servizos 
de buffet de almorzos, almorzos, coffee-breaks, aperitivos-cóctel. 
CA4.5 - Caracterizáronse as técnicas asociadas á elaboración, a 
presentación, a decoración e o servizo de cócteles e combinados. 
CA4.3 - Identificaronse e caracterizáronse as técnicas de preparación de 
bebidas en bar-cafetería. 
CA4.9 - Planificaronse a montaxe para servicios tipo buffet de almorzos, 
almorzos, coffe.breaks e apertivos. 
CA4.2.2 - Verificouse a dispoñibilidade  de todos os elementos necesarios 
para a elaboración e servicio de cócteles no bar-cafetería. 
CA4.6 - Elaborouse cócteles e combinados respetando a súa formulación 
e utilizando adecuadamente os utensilios necesarios. 
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UD. 11, e parte da 9 e da 7. 
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: 

CONTIDOS CONCEPTUAIS CON UN PESO DO 40%  
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. Suporán un 40 % da 
cualificación final do módulo. A nota mínima obtida neste apartado deberá de ser 4 para 
poder facer media co resto das partes. 

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS CON UN PESO DO 60%  
As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo , 
servirannos 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 50 %  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 10 % da cualificación final do módulo. 

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 
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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 blog dó módulo, e a aula virtual de google 
clasrroom, tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este 
grupo de alumnado e módulo e consistirán en:  

 Probas e exercicios semanais. Cada semana os alumnos con avaliacións suspensas 
deberán entregar diferentes tarefas asignadas polo profesor. As tarefas deberán ser 
entregadas en tempo e forma para ter unha avaliación positiva. A nota neste apartado 
será a media de todas as actividades realizadas. Esta proba terá un peso do 20% na nota 
final. 

 Proba Específica 2. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas 
alternativas, das cales seleccionará a correcta. Esta proba realizarase “on line” se non é 
posible a súa realización presencial . Esta proba terá un peso do 80% na nota final. 

 A nota final será a suma das duas partes co peso indicado ateriormente. 

Esta probas tamén serán elaboradas 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.  

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:  

  Proba Específica 1 �Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba 
escrita, na que habrá que resolver diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados 
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/ou de tipo test 
(con respostas alternativas) . Será obrigatorio superar positivamente o 60% das preguntas 
formuladas, para acadar unha puntuación de 5 puntos. �Esta proba poderá ser realizada 
“on line” através da aula virtual de google clasroom ( si non é posible a súa realización 
presencial no centro), relacionada cos Resultados de Aprendizaxe e Criterios 
correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avalación positiva. � 

Esta primeira parte teórica suporá o 40% final da nota do módulo e deberá ter un mínimo 
de 5 puntos para poder facer media coa proba práctica.  

  Proba Específica 2 Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de 
diferentes supostos relacionados cos Resultados de �Aprendizaxe do modulo do que se 
trata. Si a situación sanitaria moivada polo COVID19, o permite esta proba  faráse de 
xeito presencial, en caso contrario faráse por medios telemáticos. 
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O candidato/a deberá realizar as seguintes probas ou supostos prácticos:  

• Elaborar un capuccino  
• Elaborar un café de especialidad quente 
• Elaborar un café de especialidade frío. 
• Elaborar un smothie ou batido segundo as indicacións do profesor. 
• Elaborar un cóctel en vaso mesturador e 1 en cocteleria do recetario clásico. 
• Elaborar unha preparación de prancha sinxela. 
• Montaxe de unha mesa segundo tipo de servizo. 

 
Todos os apuntamentos vistos durante o curso estarán colgados na aula blog do módulo e 
poderá ser accesible a todo o alumnado con PD. 
 
 
4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 

aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado  

Todas as semanas fárase unha clase online através da plataforma webex, tratando un 
tema de repaso ou apliación de temario. Despois de cada clase semanal os alumnos 
deberán entregar unha tarefa sobre o tema visto na clase, para afianzar os contidos 
expostos, segundo as indicacións do profesor en tempo e forma a través da clase virtual 
de google classroom. 

Como medidas de reforzo e repaso mantense ademáis durante o trimestre un FORO 
aberto a través da Aula de Google clasrroom e no blog de aula, con aclaracións e 
resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades xa descritas. 

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.  
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�Non se atoparon neste módulo alumnos con NEA. 

 

�Santiago de Compostela, 13 de maio de 2020  

 

 

Asdo.: DIEGO MOSQUERA MIRAMONTES 

 

	


