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(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARCELINO VIDAL GARCÍA,PEDRO TOMÁS SESTAYO RIVEIRO,ALEJANDRO LOIMIL IGLESIAS (Subst.),
MARÍA DE LA FE COUCHEIRO GESTOSO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Selecciona viños, logo de identificar as súas características e os seus compoñentes.

RA2 - Realiza catas de viños e outras bebidas, e recoñece e analiza as súas características organolépticas.

RA3 - Dirixe a posta a punto de utensilios e equipamentos para o servizo de viños e bebidas, aplicando as técnicas en función do tipo de servizo, a
documentación asociada e o protocolo establecido.

RA4 - Controla o servizo de viños e outras bebidas no restaurante, e identifica as técnicas de servizo e de atención á clientela.

RA5 - Deseña a oferta de viños e bebidas de aperitivo e sobremesa, e xustifica os elementos que a compoñen.

RA6 - Xestiona o control da adega, para o que identifica as súas condicións atendendo á oferta.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse os factores culturais e sociais relacionados co mundo do viño

CA1.2 Describiuse o concepto de viño, os seus tipos e as súas características.

CA1.3 Identificáronse os compoñentes que caracterizan cada tipo de viño.

CA1.4 Caracterizáronse os factores que interveñen nos procesos de viticultura.

CA1.5 Identificáronse as variedades de uvas destinadas á vinificación.

CA1.6 Caracterizáronse os procesos de vinificación, crianza e clarificación de viños.

CA1.7 Relacionáronse as denominacións de orixe cos tipos de uva e cos viños máis representativos destas, así como as súas características.

CA1.8 Caracterizouse a xeografía vinícola galega, española e internacional.

CA1.9 Determináronse os viños que se deben incluír na oferta comercial da empresa atendendo ás súas características.

CA2.1 Definiuse o concepto de cata, os seus tipos e a súa finalidade.

CA2.2 Identificáronse os condicionantes externos que afectan a cata.

CA2.4 Describíronse os sentidos utilizados na cata e o seu funcionamento.

CA2.5 Identificáronse e caracterizáronse as fases da cata de viños e outras bebidas.

CA3.1 Caracterizáronse equipamentos, utensilios e materiais de servizo de viños e bebidas en relación coas súas aplicacións posteriores.

CA4.1 Caracterizáronse os aspectos deontolóxicos relacionados co sommelier.

CA5.1 Recoñecéronse os factores que determinan a oferta de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa.

CA5.2 Analizáronse os tipos de cartas de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa, e describíronse as súas principais características.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.4 Identificáronse as novas tendencias na oferta de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa.

CA5.6 Recoñecéronse os factores e os criterios que hai que ter en conta para a fixación dos prezos.

CA5.7 Asesorouse na fixación de prezos dos viños e outras bebidas, de xeito que se alcancen os obxectivos económicos e comerciais do establecemento.

CA6.1 Caracterizáronse os espazos físicos de conservación do viño e outras bebidas, así como as súas condicións ambientais.

CA6.2 Identificáronse os equipamentos e a maquinaria para a conservación de viños e outras bebidas.

CA6.3 Calculáronse as necesidades de aprovisionamento e almacenamento en función das existencias e das previsións de servizo.

CA6.5 Seleccionáronse provedores tendo en conta a oferta e os intereses da empresa.

CA6.7 Establecéronse os procesos de rotación de existencias.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Realiza catas de viños e outras bebidas, e recoñece e analiza as súas características organolépticas.

RA3 - Dirixe a posta a punto de utensilios e equipamentos para o servizo de viños e bebidas, aplicando as técnicas en función do tipo de servizo, a
documentación asociada e o protocolo establecido.

RA4 - Controla o servizo de viños e outras bebidas no restaurante, e identifica as técnicas de servizo e de atención á clientela.

RA5 - Deseña a oferta de viños e bebidas de aperitivo e sobremesa, e xustifica os elementos que a compoñen.

RA6 - Xestiona o control da adega, para o que identifica as súas condicións atendendo á oferta.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Utilizáronse os equipamentos de cata en función da súa funcionalidade.

CA2.6 Identificáronse e describíronse as características organolépticas do viño e doutras bebidas, utilizando o vocabulario correcto.

CA2.7 Relacionáronse as sensacións organolépticas coa calidade do produto.

CA2.8 Recoñecéronse as fichas de cata asociadas a cada produto.

CA2.9 Seleccionáronse, por medio da análise sensorial, viños e outras bebidas para incluír na oferta comercial da empresa.

CA2.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.2 Executáronse e controláronse as operacións de transporte, uso, mantemento e conservación de equipamentos, utensilios e materiais de servizo de
viños e bebidas.

CA3.3 Preparáronse equipamentos, utensilios e materiais, e verificouse a súa adecuación para o uso.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Analizouse a información sobre os servizos.

CA3.5 Realizouse o aprovisionamento interno de viños e bebidas atendendo a necesidades do servizo.

CA3.6 Recibíronse e distribuíronse viños e bebidas, e aplicóuselles o seu tratamento para o servizo.

CA3.7 Comprobouse o estado de presentación, limpeza e conservación das cartas e doutros instrumentos de venda.

CA3.8 Controláronse as operacións de recollida e limpeza logo dos servizos.

CA3.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA3.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.2 Informouse e asesorouse sobre a oferta de viños e bebidas do establecemento, tendo en conta as expectativas da clientela.

CA4.3 Atendéronse as demandas da clientela, de forma que queden cubertas as súas expectativas.

CA4.4 Controláronse as temperaturas de servizo en función do tipo de viño ou bebida.

CA4.5 Comprobouse o uso das ferramentas e os utensilios de servizo adecuados en relación coas características do viño ou da bebida.

CA4.6 Aplicáronse no servizo de viños e bebidas as normas de protocolo.

CA4.7 Valorouse a aprobación ou a desaprobación do viño ou da bebida por parte da clientela para actuar segundo a política do establecemento.

CA4.8 Caracterizáronse posibilidades de servizo de viños e bebidas.

CA4.9 Atendéronse posibles queixas, reclamacións e suxestións da clientela.

CA4.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA4.11 Realizáronse as operacións, tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA5.3 Elaboráronse cartas de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa, atendendo aos factores que condicionan a oferta.

CA5.5 Deseñáronse cartas de viños e outras bebidas, de modo que resulten funcionais, cómodas, atractivas e flexibles.

CA6.4 Formalizáronse os documentos de aprovisionamento.

CA6.6 Revisouse a entrada de mercadorías antes do seu almacenamento, e contrastouse cos seus soportes documentais.

CA6.8 Identificáronse correctamente os viños reservados pola clientela.

CA6.9 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA6.10 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.
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Os mínimos exixíbeis para acadar a avaliación positiva no presente módulo "Sommelier" evidenciarán nun grao suficiente a consecución dos

resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado, e son:

-Descrición do concepto de viño, dos seus tipos e das súas características.

-Identificación dos compoñentes que caracterizan cada tipo de viño.

-Caracterización dos factores que interveñen nos procesos de viticultura.

-Identificación das variedades de uvas destinadas á vinificación.

-Caracterización os procesos de vinificación, crianza e clarificación de viños.

-Asociación das denominacións de orixe cos tipos de uva e cos viños máis representativos destas, así como coas súas características.

-Caracterización a xeografía vinícola galega, española e internacional.

-Determinación dos viños que se deben incluír na oferta comercial da empresa atendendo ás súas características.

-Definición do concepto de cata, os seus tipos e a súa finalidade.

-Identificación dos condicionantes externos que afectan a cata.

-Uso dos equipamentos de cata en función da súa funcionalidade.

-Descrición dos sentidos utilizados na cata e o seu funcionamento.

-Identificación e caracterización as fases da cata de viños e outras bebidas.

-Identificación e descrición das características organolépticas do viño e doutras bebidas, utilizando o vocabulario correcto.

-Asociación das sensacións organolépticas coa calidade do produto.

-Identificación das fichas de cata asociadas a cada produto.

-Selección, por medio da análise sensorial, de viños e outras bebidas para incluír na oferta comercial da empresa.

-Caracterización de equipamentos, utensilios e materiais de servizo de viños e bebidas en relación coas súas aplicacións posteriores.

-Preparación de equipamentos, utensilios e materiais, e verificación a súa adecuación para o uso.

-Análise da información sobre os servizos.

-Realización do aprovisionamento interno de viños e bebidas atendendo a necesidades do servizo.

-Recepción e distribución de viños e bebidas, e aplicándolle o seu tratamento para o servizo.

-Comprobación do estado de presentación, limpeza e conservación das cartas e doutros instrumentos de venda.

-Control das operacións de recollida e limpeza logo dos servizos.

-Caracterización dos aspectos deontolóxicos relacionados co sommelier.

-Información e asesoramento sobre a oferta de viños e bebidas do establecemento, tendo en conta as expectativas da clientela.

-Control das temperaturas de servizo en función do tipo de viño ou bebida.

-Aplicación no servizo de viños e bebidas das normas de protocolo.

-Valoración da aprobación ou da desaprobación do viño ou da bebida por parte da clientela para actuar segundo a política do establecemento.

-Caracterización das posibilidades de servizo de viños e bebidas.

-Recoñecemento dos factores que determinan a oferta de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa.

-Elaboración de cartas de viños, augas, cafés, e bebidas de aperitivo e sobremesa, atendendo aos factores que condicionan a oferta.

-Deseño de cartas de viños e outras bebidas, de modo que resulten funcionais, cómodas, atractivas e flexibles.

-Recoñecemento dos factores e os criterios que hai que ter en conta para a fixación dos prezos.

-Identificación dos equipamentos e a maquinaria para a conservación de viños e outras bebidas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Calculo das necesidades de aprovisionamento e almacenamento en función das existencias e das previsións de servizo.

-Formalización os documentos de aprovisionamento.

-Selección de provedores tendo en conta a oferta e os intereses da empresa.

-Revisión da entrada de mercadorías antes do seu almacenamento, e contraste cos seus soportes documentais.

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Cualificaranse ambas as dúas partes da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación os candidatos/as deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos, en cada unha das partes da proba para acadar a avaliación positiva.

Sendo chave a  superación da primeira parte para optar a realizar a segunda parte da proba. As persoas que non superen a primeira parte da

proba serán cualificadas cun cero na segunda parte.

A cualificación final correspondente ás probas deste módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, entre un e dez, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a

segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

A cualificación establecerase de acordo cos seguintes criterios:

CONTIDOS ACTITUDINAIS: Terase en conta o respecto aos compañeiros e ao profesorado, a corrección na comunicación, coidado da imaxe

persoal e uniformidade acorde co perfil profesional.  Valorarase negativamente o comportamento inadecuado, o uso do teléfono móbil na aula

/taller e o retraso na incorporación do alumno/a (>10 minutos logo do aviso de entrada).

Representará o 10% da nota en cada unha das partes da proba.

CONTIDOS CONCEPTUAIS. Avaliaranse nunha proba escrita sobre os mínimos exixíbeis para este módulo, segundo o calendario publicado,

asemade poderán formularse preguntas orais sobre procesos e técnicas de servizo de viños.

Representará o 40% da nota en cada unha das partes da proba.

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS. Avaliaranse nunha proba práctica sobre a posta apunto, asesoramento á clientela e servizo de viños en

restaurante. Valorarase o dominio técnico, a fluidez, a comunicación, utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos

procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Non se permitirá o acceso ao taller sen uniforme de traballo (camisa/chaqueta, pantalón, zapatos, mandil, etc.) e útiles correspondentes (tira-rollas,

bolígrafo, mistos, ...)

Representará o 50% da nota en cada unha das partes da proba.

O profesor ou profesora, ou no seu caso, os membros da comisión de avaliación podarán excluír de calquera parte da proba dun determinado

módulo profesional as persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención,

protección e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a

realización das probas. Neste caso, o profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de 2011 e a expresión da cualificación final obtida

por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos mínimos exixíbeis
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establecidos na programación para esta parte, dando resposta aos Resultados de Aprendizaxe do módulo recollidos no apartado 2.1.1.

Duración: 90 minutos.

Proba: preguntas tipo test, relación, V/F, esquemas de procesos, clasificación...

-Instrumentos para o seu desenvolvemento:

            - Bolígrafo azul ou negro (non lapis).

            - Calculadora (opcional).

Non se permitirá o uso de documentación, bibliografía e de dispositivos de telefonía ou similares.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de varios exercicios prácticos baseados nos mínimos exixíbeis establecidos na programación e representativos dos resultados

de aprendizaxe do módulo.

Duración: 90 minutos.

Proba:

- Identificación e caracterización de viños.

- Técnicas de servizo.

- Xestión de stocks de adega de garda e de servizo

- Instrumentos para o seu desenvolvemento:

            - Uniforme de servizos de restauración

            - Tira-rollas.

            - Bolígrafo azul ou negro.

            - Mistos/acendedor.

Non se permitirá o uso de dispositivos de telefonía ou similares.
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