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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles 

IMPARTIDOS 

 

RA1. Recibe materias primas, e distingue as súas características organolépticas e 

as súas aplicacións.  

RA2. Abastécese de materias primas tendo en conta a documentación asociada aos 

ser-vizos previstos.  

RA3. Prepara equipamentos, moblaxe, útiles e materiais, e recoñece o seu          

funcionamento, as súas aplicacións e a súa disposición adecuada.  

RA4. Realiza as actividades de montaxe en relación co tipo de servizo que se deba 

desenvolver.  

RA5. Prepara bebidas quentes sinxelas para o seu servizo, e xustifica as técnicas e 

os procedementos que se seleccionaron.  

RA6. Prepara batidos, zumes, refrescos, preparacións con xeo picado e augas para 

o seu servizo, aplicando as técnicas e os procedementos asociados.  

 

NON IMPARTIDOS 

RA7. Serve bebidas alcohólicas simples, e relaciona a técnica e o procedemento de 

ser-vizo co tipo de bebida.  

RA8. Efectúa as operacións de postservizo e pechamento das áreas de bar e cafeta-

ría, e determina as necesidades de reposición e a adecuación da área ao seguinte 

servizo.  

 

 

IMPORTANTE: o docente deste módulo é contratado un mes despois de 

inicio do curso, polo que, tanto o docente  como o alumnado, dispón de un 

mes menos de clases (40 sesións), ademais das que non se poden impartir 

como consecuencia do estado de alarma e suspensión das clases polo 

COVID-19. 
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2. Concreción dos criterios de avaliación 

– CA1.1. Recoñeceuse a documentación asociada á recepción de pedidos.  

– CA1.2. Empregáronse vales de pedido correctamente cubertos.  

– CA1.3. Identificáronse os fluxos e os rexistros de documentos asociados coas 

actividades de aprovisionamento externo e interno.  

– CA1.5. Recoñecéronse as materias primas, as súas características e a súa presen-

ta-ción comercial.  

– CA1.6. Interpretouse a etiquetaxe dos produtos.  

– CA1.7. Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e 

o que se recibiu.  

– CA1.8. Determináronse os métodos de conservación das materias primas.  

– CA1.9. Almacenáronse as materias primas no lugar axeitado para a súa conserva-

ción.  

– CA1.10. Asegurouse a orde das materias primas en función do seu consumo, ten-

do en conta a rotación de existencias.  

– CA2.1. Comprobáronse as existencias de xéneros do punto de servizo e venda.  

– CA2.2. Recoñecéronse os tipos de documentos asociados ao abastecemento.  

– CA2.3. Interpretouse a información.  

– CA2.4. Cubriuse a folla de solicitude.  

– CA2.5. Tívose en conta a rotación de existencias.  

– CA2.6. Comprobouse a coincidencia entre a cantidade e a calidade do solicitado e 

o que se recibiu.  

– CA2.7. Trasladáronse ou distribuíronse as materias primas aos lugares de traballo 

e servizo.  

– CA2.8. Colocáronse e conserváronse correctamente as materias primas ata o seu 

consumo.  

– CA3.1. Caracterizáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais de-

sa área.  

– CA3.2. Relacionáronse os equipamentos, a moblaxe, os útiles e os materiais coas 

súas aplicacións posteriores.  

– CA3.3. Identificáronse as súas características asociadas ás situacións de aplica-
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ción e uso.  

– CA3.4. Determináronse as cantidades de equipamentos, moblaxe, útiles e mate-

riais de acordo con necesidades de servizo ou coa tipoloxía dos establecementos.  

– CA3.5. Preparáronse equipamentos, útiles e materiais, e verificouse a súa ade-

cuación para o uso.  

– CA3.6. Executáronse os procedementos de manexo e mantemento de moblaxe, 

ma-quinaria, útiles e ferramentas consonte as normas establecidas.  

– CA4.1.Identificáronse e caracterizáronse os tipos de servizo relacionados con es-

tas áreas.  

– CA4.2. Calculáronse os recursos necesarios para o desenvolvemento de opera-

cións de servizo.  

– CA4.3. Caracterizáronse os tipos de montaxe asociados aos servizos nestas áre-

as, e as técnicas apropiadas para cada un.  

– CA4.4. Preparáronse os equipamentos e os materiais acaídos ao tipo de servizo 

posterior asociado.  

– CA4.5. Analizáronse diferentes posibilidades para determinar a máis acaída se-

gundo o tipo de servizo.  

– CA4.6. Comprobouse a adecuación previa da área de bar e cafetaría para as acti-

vidades de servizo e atención á clientela.  

– CA4.7. Executáronse as operacións de montaxe, aplicando e desenvolvendo as 

técnicas adecuadas en cada momento.  

– CA4.9. Avaliáronse disfuncións operativas e adoptáronse solucións alternativas.  

–  CA5.1. Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.  

– CA5.2. Describíronse e clasificáronse os tipos de bebidas quentes sinxelas.  

– CA5.3. Caracterizáronse as calidades organolépticas e as aplicacións habituais de 

cafés, infusións e outros produtos utilizados na elaboración de bebidas quentes 

sinxelas.  

– CA5.4. Determináronse as fases para desenvolver correctamente as técnicas e os 

procedementos de preparación e servizo de bebidas quentes sinxelas.  

– CA5.5. Identificáronse os puntos críticos das técnicas de elaboración de bebidas 

quentes, adoptando métodos que garantan a súa calidade.  

– CA5.6. Executáronse os procedementos de preparación e servizo de bebidas 

quentes sinxelas seguindo as instrucións e as normas establecidas. 
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– CA6.1. Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada.  

– CA6.2. Describiuse e clasificouse a tipoloxía de refrescos, preparacións con xeo 

picado, zumes, batidos e augas de consumo habitual.  

– CA6.3. Identificáronse e caracterizáronse as técnicas de preparación e servizo 

acaídas para a tipoloxía de bebidas.  

– CA6.4. Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao 

desenvolvemento das tarefas.  

– CA6.5. Executáronse os procedementos de preparación e servizo deste tipo de 

bebidas seguindo instrucións e normas establecidas.  

– CA6.7. Realizáronse as preparacións respectando proporcións, ingredientes, fa-

ses e técnicas.  

– CA6.8. Distinguíronse alternativas en función dos resultados obtidos co fin de 

mellorar a súa aceptación e o seu interese comercial.  

– CA6.9. Realizouse o servizo destas bebidas aplicando as técnicas axeitadas.  

 
 
 

3. Actividades do terceiro trimestre 

Actividade de 
repaso, reforzo e 

recuperación 

Proponse ao alumnado a realización de cuestionarios de 

repaso sobre a materia xa impartida, así como o envío de 

material en PDF para que realicen traballos de investigación 

acerca de materias primas e elaboracións coas que terán que 

traballar no día a día no mundo laboral (elaboración de 

cervexa, coñecemento de destilados, elaboracións de 

coctelería, etc.). 

Actividades para 
ampliación do 

terceiro trimestre 

Proponse ao alumnado a realización de cuestionarios de 

repaso sobre a materia xa impartida, así como o envío de 

material en PDF para que realicen traballos de investigación 

acerca de materias primas e elaboracións coas que terán que 

traballar no día a día no mundo laboral (elaboración de 

cervexa, coñecemento de destilados, elaboracións de 

coctelería, etc.). 
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4. Criterios de cualificación 

Todo o alumnado que asistía a clase de forma regular as clases ten unha avaliación 

positiva na 2ª avaliación e utilizarase como instrumentos para mellorar esta 

cualificación do módulo, a realización e superación das tarefas semanais que se 

levan a cabo durante o 3º trimestre mediante envío por correo electrónico. 

 
 
 
 

5. Cualificación final 

Obterase da media da 1ª e 2ª avaliación, a cal se sumaran os resultados das tarefas 

realizas. 

As alumnas con PD, obterase da proba teórica final que se lle realizará (40%), mais 

da entrega das tarefas enviadas (60%). 

 
 
 

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua 

- As alumnas con perdida de dereito a avaliación continua facilitaráselle o material 

do módulo para que poidan realizar as tarefas de recuperación enviadas que 

versarán sobre supostos que se poden atopar no mundo laboral e coñecemento 

das materias primas coas que terían que traballar no día a día, así como estudar 

para a proba teórica que se realizará na ula virtual do centro a través dun 

cuestionario de respostas con opción múltiple. 

 
 
 
 
 

7. Módulos pendentes (para alumnado de 2º curso con módulos pendentes despois 

da avaliación previa a FCT) 

Resultados de 
aprendizaxe 

imprescindibles 

 

Concreción dos 
criterios de 
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avaliación 
imprescindibles 

Actividades de 
recuperación dos 
ca anteriormente 

citados 

 

Criterios de 
cualificación dos ca 

anteriormente 
citados 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
      En Foz, a  08 de maio  de 2020   
 
       
                 Sinatura: 


