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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 - Asesora no deseño dos espazos destinados ao servizo en establecementos de restauración, e caracteriza as necesidades de espazos e recursos.

RA2 - Planifica, xustifica e caracteriza instalacións para servizos de cátering e para celebración de eventos en restauración.

RA3 - Organiza servizos e determina as súas estruturas, segundo os elementos e as variables que cumpra ter en conta.

RA4 - Dirixe o servizo, controlando e coordinando os procesos e actuacións.

RA5 - Aplica o protocolo e establece as características dos elementos que o configuran.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse e interpretouse a información previa necesaria.

CA1.2 Recoñeceuse e analizouse a normativa relacionada co deseño de instalacións.

CA1.4 Relacionáronse as características de construción e decoración de establecementos de diverso tipo.

CA1.6 Estableceuse a capacidade de persoas do local.

CA1.7 Realizáronse os cálculos para os recursos materiais e humanos, segundo as características e as necesidades do establecemento.

CA1.9 Identificáronse novas tendencias nos deseños e nas instalacións de restauración.

CA2.1 Identificouse e interpretouse a información previa necesaria para a planificación.

CA2.3 Identificáronse as necesidades de instalacións de auga e enerxía, desaugadoiros, etc.

CA2.4 Identificáronse as necesidades de materiais e de maquinaria para o servizo, e verificouse a dispoñibilidade de recursos.

CA2.5 Identificáronse as necesidades de xéneros e materias primas para o servizo.

CA2.6 Identificáronse as necesidades de persoal de servizo.

CA2.7 Planificouse a distribución de moblaxe e equipamentos de servizo e traballo.

CA2.8 Determináronse os servizos complementarios que cumpra contratar ou alugar.

CA2.9 Recoñeceuse a normativa relacionada co cátering.

CA2.10 Identificáronse as novas tendencias nos deseños e nas instalacións de servizos de cátering e eventos.

CA2.11 Planificouse con criterios de óptimo aproveitamento dos recursos.

CA3.1 Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar.

CA3.5 Establecéronse horarios do persoal de servizo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar e detectáronse os puntos críticos de control.

CA5.1 Sinaláronse as características dos tipos de protocolo.

CA5.2 Definíronse os elementos que conforman o protocolo en restauración.

CA5.3 Caracterizáronse os sistemas de ordenación dos invitados en función do tipo de acto que se organice.

CA5.4 Deseñáronse invitacións en relación coa tipoloxía dos actos.

CA5.5 Caracterizouse o deseño e a planificación de diversos actos protocolarios.

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

RA1 - Asesora no deseño dos espazos destinados ao servizo en establecementos de restauración, e caracteriza as necesidades de espazos e recursos.

RA2 - Planifica, xustifica e caracteriza instalacións para servizos de cátering e para celebración de eventos en restauración.

RA3 - Organiza servizos e determina as súas estruturas, segundo os elementos e as variables que cumpra ter en conta.

RA4 - Dirixe o servizo, controlando e coordinando os procesos e actuacións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Localizáronse as zonas ou os espazos destinados ao servizo.

CA1.5 Caracterizouse a distribución de espazos e equipamentos no establecemento.

CA1.8 Realizouse o estudo dos tempos e os recorridos nos procesos.

CA1.10 Tívose en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA2.2 Establecéronse e distribuíronse os espazos necesarios en función do evento.

CA3.1 Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar.

CA3.2 Establecéronse os protocolos na xestión de reservas.

CA3.3 Coordinouse o servizo con todos os departamentos implicados.

CA3.4 Definiuse a fórmula de servizo e estableceuse a súa secuencia en relación co establecemento ou co evento.

CA3.6 Organizouse e distribuíuse o traballo do persoal en función das necesidades do servizo.

CA3.7 Establecéronse e supervisáronse as operacións de montaxe de instalacións e equipamentos para servizos.
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CA3.8 Supervisouse a presentación definitiva da montaxe no seu conxunto.

CA3.9 Comprobouse a disposición do persoal de servizo.

CA3.10 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de facturación e cobramento en función dos establecementos ou dos servizos.

CA3.11 Evitouse o consumo innecesario de recursos.

CA3.12 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA4.2 Transmitíuselles a información do proceso de servizo ás persoas dos diferentes postos de actuación.

CA4.3 Transmitíuselle ao persoal de servizo a información dos elementos que compoñen a oferta gastronómica.

CA4.4 Recibiuse a clientela e asesorouse sobre a oferta do establecemento.

CA4.5 Coordináronse todas as fases do servizo cos departamentos implicados.

CA4.6 Controlouse a correcta aplicación das técnicas durante as operacións de servizo e atención á clientela, e de recollida.

CA4.7 Coordináronse os protocolos na solución de queixas, reclamacións, suxestións e imprevistos.

CA4.8 Controláronse os procesos de facturación e cobramento.

CA4.9 Xestionouse toda a documentación relacionada co servizo.

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.

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo PLANIFICACIÒN e DIRECCIÓN DE SERVIZOS e EVENTOS en

RESTAURACIÓN,   evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos

traballos e actividades a desenvolver. Os mínimos solicitados para a avaliación positiva  deste módulo serán:

RA1.- Asesorar en el diseño de espacios destinados al servicio en establecimientos de restauración, estableciendo las características de espacio y

recursos que se necesitan .

CA1.1. Identificouse e interpretouse a información previa necesaria.

-CA1.2. Recoñeceuse e analizouse a normativa relacionada co deseño de instalacións.

-CA1.3. Localizáronse as zonas ou os espazos destinados ao servizo.

-CA1.4. Relacionáronse as características de construción e decoración de establecementos

de diverso tipo.

-CA1.5. Caracterizouse a distribución de espazos e equipamentos no establecemento.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-CA1.6. Estableceuse a capacidade de persoas do local.

-CA1.7. Realizáronse os cálculos para os recursos materiais e humanos, segundo as

características e as necesidades do establecemento.

-CA1.9. Identificáronse novas tendencias nos deseños e nas instalacións de restauración.

-CA1.10. Tívose en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de

protección ambiental.

RA2.- Planifica, justifica y caracteriza instalaciones para servicios de cateríng y para celebración de eventos.

-CA2.1. Identificouse e interpretouse a información previa necesaria para a planificación.

-CA2.2. Establecéronse e distribuíronse os espazos necesarios en función do evento.

-CA2.4. Identificáronse as necesidades de materiais e de maquinaria para o servizo, e

verificouse a dispoñibilidade de recursos.

-CA2.5. Identificáronse as necesidades de xéneros e materias primas para o servizo.

-CA2.6. Identificáronse as necesidades de persoal de servizo.

-CA2.7. Planificouse a distribución de moblaxe e equipamentos de servizo e traballo.

-CA2.8. Determináronse os servizos complementarios que cumpra contratar ou alugar.

-CA2.10. Identificáronse as novas tendencias nos deseños e nas instalacións de servizos

de cátering e eventos.

RA3.- Organiza servicios y determina sus estructuras según las variables a tener en cuenta

-CA3.1. Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar.

-CA3.3. Coordinouse o servizo con todos os departamentos implicados.

-CA3.4. Definiuse a fórmula de servizo e estableceuse a súa secuencia en relación co

establecemento ou co evento.

-CA3.6. Organizouse e distribuíuse o traballo do persoal en función das necesidades

do servizo.

-CA3.7. Establecéronse e supervisáronse as operacións de montaxe de instalacións e

equipamentos para servizos.

-CA3.8. Supervisouse a presentación definitiva da montaxe no seu conxunto.

-CA3.11. Evitouse o consumo innecesario de recursos.

-CA3.12. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria,

de seguridade laboral e de protección ambiental.

RA4.- Dirige el servicio controlando y coordinando los procesos y las actuaciones.

-CA4.1. Analizouse e interpretouse a información sobre o servizo que se vaia prestar

e detectáronse os puntos críticos de control.

-CA4.3. Transmitíuselle ao persoal de servizo a información e oferta dos elementos que compoñen a oferta gastronómica.

-CA4.4. Recibiuse a clientela e asesorouse sobre a oferta do establecemento.

-CA4.5. Coordináronse todas as fases do servizo cos departamentos implicados.

-CA4.6. Controlouse a correcta aplicación das técnicas durante as operacións de servizo

e atención á clientela, e de recollida.

-CA4.9. Xestionouse toda a documentación relacionada co servizo.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

-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.

RA5.-Aplica el protocolo y establece las características de los elementos que lo configuran .

-CA5.2. Definíronse os elementos que conforman o protocolo en restauración.

-CA5.3. Caracterizáronse os sistemas de ordenación dos invitados en función do tipo

de acto que se organice.

-CA5.6. Definíronse os elementos que conforman o protocolo institucional aplicado na

restauración.

-CA5.8. Determináronse os criterios para establecer a presidencia nos actos oficiais, en

restauración.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas de tipo presentación de casos, ou servizos para acometer a súa

planificación, e/ou probas orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de diverso tipo. test, preguntas breves, deseño escrito de casos

prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No caso de ter varias probas, farase unha

media aritmética das notas obtidas que  dará a cualificación final neste apartado que en ningún caso será inferior a 5 puntos.  A cualificación deste

apartados suporáun  20% da cualificación final do módulo. O candidato non poderá executar a proba de carácter práctico si non obten neste

apartado unha calificación igual ou superior a 5 puntos

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios de probas técnicas das que conste a proba,  servirán para avaliar procedementos na

planificación e execución de órdes de servizo así coma a abordaxe e coñecemento de diferentes tipoloxías de servizo atendendo a aspectos de

necesidade de persoal, confección de cheking list de tarefas de pre e postservizo , nos que se valorará 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 80%  da cualificación do módulo pois formará parte desta cualificación, a presentación  /uniformidade impecable do candidato en

posesión de sacarrollas, mechero e boligrafo á proba, así coma a súa actitude e interese nas realizacións, contidos e realizacións de caracter

actitudinal ante a profesión e o módulo que contarán cun peso do 20% dentro da totalidade dos contidos procedimentais que representan como se

indica anteriormente un 60% da nota global

 Dado o carácter fundamentalmente práctico  da proba, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles candidatoss que a súa

cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5 PUNTOS

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba será de carácter práctico
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O candidato deberá presentarse dez minutos antes do comezo da proba, portando o seu DNI ou documento oficial identificativo e un bolígrafo azul.

 A parte teórica consistirá nunha proba escrita que versará sobre contidos recollidos nos diferentes CA E RA do módulo. Comprenderá o desenrolo

dun exercicio tipo test,  outro teórico  de caracter documental ( documentación relevante para a apertura de establecementos e normativa aplicable

a establecementos de restauración, e por último o diseño en plano de escala 1:100 de un establecemento de restauración identificando os distintos

espazos destinados a servizo (bar, restaurante, aseos ....), e tamén aqueles destinados a ofice e cociña ou zonas de elaboración de comidas,

ubicando estes espazos en relación con dependencias anexas como entrada de persoal e mercadorías, taquillas e aseos persoal...)

 O candidato deberá obter nesta proba, unha calificación igual ou superior a 5 puntos  para  ter acceso á realización da proba práctica.

O candidato non poderá introducir ningún dispositivo electrónico na aula onde teña lugar a proba que non sea aportado polo profesor

4.b) Segunda parte da proba

 A segunda parte da proba será de caracter práctico e non poderá ser realizada por ningún candidato  que non teña obtido na parte teórica unha

nota igual ou superior a 5 puntos

O alumno deberá presentarse dez minutos antes do comezo da mesma en posesión do DNI ou documento oficial identificativo, debidamente

uniformado e traendo consigo un tirarrolas, unha puntilla e un bolígrafo azul. Esta parte consistirá nunha proba práctica que versará sobre calquera

dos contidos do curriculo do módulo. Se ben se aclara que consistirá no desenrolo de varias probas das que se relatan

Expoñer o diseño dun espazo proposto polo profesor/es destinado ó servizo de alimentos e bebidas en  restauración, estableciendo as

características básicas de espazos e recursos mínimos .

Deseño de orde de servizo completa con previsión de persoal e necesidades técnicas anexas a tipoloxía de servizo ou servizos expostos polo

profesor

Distribución de equipos e material en sala con execución de desernrolos técnicos de servizo de bebidas ou manxares en sala, solicitados polo

profesor

Establecer pasos de execución para servizo de catering con oferta proposta polo profesor/es e identificar ou sinalar a documentación anexa na

execución do servizo tendo en conta as normas hixiénico sanitarias de seguridade e protección do medio ambiente

Explicar oralmente as normas protocolarias máis relevantes a ter en conta nun servizo de restauración proposto polo profesor ou profesores

Identificar os elementos que conforman o protocolo en restauración

O alumno non poderá introducir na aula do examen ningún dispositivo eléctrónico (teléfono móbil).
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