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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 19/20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Curso 19/20

Profesor:  CARLOS PÉREZ BLANCO

Módulo:  OPERACIÓNS BÁSICAS EN RESTAURANTE

Ciclo:  1º CICLO MEDIO DE SERVIZOS
 

1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

2. Concreción dos criterios de avaliación

3. Actividades do terceiro trimestre

4. Criterios de cualificación dos ca anteriormente citados

5. Cualificación final

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

7. Alumnado con módulos pendentes

1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

 RA2. Realiza a montaxe de mesas en relación co tipo de servizo que se vaia 
desenvolver. 

 RA3. Executa operacións de apoio no servizo de alimentos en sala, e valora as 
súas implicacións na calidade do servizo. 

 RA4. Executa operacións de apoio no servizo de bebidas en sala, e valora as 
súas implicacións na calidade do servizo. 

1º ano Pendentes 2º ano



2. Concreción dos criterios de avaliación

– CA2.1. Caracterizáronse os tipos de montaxe de mesas en relación coa tipoloxía
de servizos nestas áreas. 
– CA2.2. Estableceuse a secuencia das fases da montaxe en relación cos seus 
procedementos e coas súas técnicas. 
– CA2.3. Determinouse e utilizouse o material acaído para as actividades de 
montaxe. 
– CA2.4. Executouse a montaxe de mesas no tempo adecuado e na forma 
establecida. 
– CA2.5. Propuxéronse alternativas en función dos resultados obtidos.
– CA2.6. Utilizáronse técnicas de decoración de mesas seguindo as pautas 
correctas, e utilizáronse os materiais apropiados. 
– CA2.7. Revisouse a montaxe final de mesas e corrixíronse os fallos detectados. 
– CA3.1. Describíronse as fases de execución dos servizos de alimentos. 
– CA3.2. Relacionáronse as fases e os procedementos coas características do 
servizo que se desenvolva. 
– CA3.3. Identificouse a documentación relacionada cos requisitos do servizo de 
alimentos, ou outros procedementos de control. 
– CA3.4. Definiuse o itinerario da comanda tendo en conta os departamentos 
asociados. 
– CA3.5. Identificáronse os novos sistemas de comandas asociados ás novas 
tecnoloxías. 
– CA3.6. Realizáronse as técnicas de servizo en función das características do 
alimento, do tipo de servizo requirido, do seu momento ou da súa fase, e do 
protocolo. 
– CA3.7. Realizáronse as operacións de recollida e limpeza de xeito ordenado e 
limpo. 
– CA3.8. Utilizáronse os cubertos correctos á hora de marcar un prato, en relación
co tipo de alimentos que se vaian servir. 
– CA3.9. Tivéronse en conta as normas de atención á clientela durante o 
desenvolvemento das operacións. 
– CA4.1. Describíronse e caracterizáronse as fases de execución dos servizos de 
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diversos tipos de bebidas en sala. 
– CA4.2. Identificáronse as fases e os procedementos que se deban desenvolver, 
e relacionáronse coas características do servizo de bebidas. 
– CA4.3. Identificouse e interpretouse a documentación relacionada cos requisitos 
do servizo de bebidas ou outros procedementos de control. 
– CA4.4. Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios, previamente ao 
desenvolvemento das tarefas. 
– CA4.5. Realizouse correctamente e na orde establecida o transporte en 
bandexa, en función do tipo e da clase de bebida. 
– CA4.6. Realizáronse as técnicas de servizo en función das características da 
bebida, do tipo de servizo requirido, e do protocolo e as normas establecidas. 
– CA4.7. Realizáronse ordenadamente as operacións de recollida e limpeza. 
– CA4.8. Tivéronse en conta as normas de atención á clientela durante o 
desenvolvemento de todas as operacións. 
– CA4.9. Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-
sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental. 

3. Actividades do terceiro trimestre

Actividade de
repaso, reforzo e

recuperación

Durante este periodo enviaraselle o alumnado traballos de 
aplicación asi como exercicios para poder controlar o nivel de 
aprendizaxe.

Manteremonos en contacto por medio do email e tamen 
emplearemos  a aula virtual do espazo abalar.

Actividades para
ampliación do

terceiro trimestre

Envio de documentación relativa o tercer trimestre e control para o
seguemento e a adquisición de coñecementos de una maneira 
axeitada.
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4. Criterios de cualificación 

Conceptuais     100%  da nota obtida.  
1.-    Poderán incluír preguntas de desenvolvemento ou tipo test (respostas 
alternativas) relativas ao temario impartido 
2.-   O total da puntuación asignada a este apartado dividirase entre o número de 
exames e/ou probas ou traballos propostas 

Probas escritas vía telematica.

5. Cualificación final

Para o alumnado que teña a primeira e segunda avaliación aprobadas, a nota da 
terceira avaliación suporalle un 10% mais na cualificación final, sempre e cando a 
cualificación sexa favorable.

O alumnado que non superase as duas avaliacions anteriores, a nota suporá o 
100% da cualificación final. 

6. Alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua

Avaliarase a este alumnado mediante tarefas de aplicación, traballos e probas escritas a 
realizar via telematica.
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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
avaliación

imprescindibles

Actividades de
recuperación dos
ca anteriormente

citados

Esta información está recollida no documento que me 
estades entregando para o xefe de estudos.

Criterios de
cualificación dos ca

anteriormente
citados

En Foz, a  _11_   de__MAIO__  de 2020    

            Sinatura:  CARLOS PÉREZ BLANCO.
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