
IES de Foz. Departamento Hostelería.
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1. Resultados de aprendizaxe imprescindibles

RA2. Prepara equipamentos, utensilios e enxoval propios de área de barcafetaría, 
recoñecendo e relacionando as súas aplicacións básicas e/ou o seu 
funcionamento. 

RA3. Prepara e presenta elaboracións sinxelas de bebidas, identificando e 
aplicando técnicas elementais de preparación en tempo e forma, de acordo con 
instrucións recibidas e normas establecidas. 

RA6. Asiste ou realiza o servizo de alimentos e bebidas en barra, identificando e 

1º ano Pendentes 2º ano



aplicando as técnicas de organización e servizo desta área de consumo. 

2. Concreción dos criterios de avaliación

– CA2.1. Describíronse e caracterizáronse os equipamentos, os utensilios e o enxoval 
propios da área de bar-cafetaría. 
– CA2.2. Recoñecéronse as aplicacións de equipamentos, utensilios e enxoval propios da
área de bar-cafetaría. 
– CA2.3. Efectuáronse as operacións de posta en marcha de equipamentos, verificando a
súa adecuación e a dispoñibilidade para usos posteriores, seguindo normas establecidas 
e instrucións recibidas.
 – CA2.4. Efectuouse o mantemento de equipamentos, utensilios e enxoval propios da 
área de bar, manténdoos en condicións de uso durante o desenvolvemento das 
operacións de preparación e servizo, seguindo os procedementos establecidos. 
 – CA3.1. Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada 
 – CA3.2. Describíronse e caracterizáronse as técnicas elementais de preparación á base 
dos tipos de bebidas. 
– CA3.3. Relacionáronse as técnicas coas especificidades dos xéneros utilizados, as súas
posibles aplicacións posteriores e os equipamentos, as ferramentas e/ou os utensilios 
necesarios. 
– CA3.4. Relacionáronse e determináronse as necesidades previas ao desenvolvemento 
das técnicas.
– CA3.5. Identificáronse as fases e as formas de operar distintivas na aplicación de cada 
técnica. 
– CA3.6. Executáronse as técnicas de preparación e presentación de bebidas sinxelas en 
tempo e forma, seguindo os procedementos establecidos. 
– CA6.1. Describíronse e caracterizáronse as técnicas de servizo máis comúns e 
significativas. 
– CA6.2. Interpretáronse correctamente os documentos asociados, así como as 
instrucións recibidas e as normas establecidas. 
– CA6.3. Identificáronse e seleccionáronse os equipamentos, os utensilios e o enxoval 
necesarios e acordes para o desenvolvemento posterior da asistencia ou realización das 
operacións de servizo. 
– CA6.4. Aplicáronse as operacións de preservizo adecuadas ao desenvolvemento 
posterior dos servizos, tendo en conta as instrucións recibidas e/ou normas establecidas. 
– CA6.5. Asistiuse ou realizáronse as técnicas de servizo, segundo instrucións recibidas 
e/ou normas establecidas. 
– CA6.6. Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante o desenvolvemento de 
todas as operacións de servizo. 
– CA6.7. Valorouse a necesidade de atender á clientela con cortesía e eficacia, 
potenciando a boa imaxe da entidade que presta o servizo. 
– CA6.8. Determináronse as posibles medidas de corrección en función dos resultados 
obtidos. 
– CA6.9. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa de prevención de 
riscos laborais. 
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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.

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. 
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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.

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

avaliación previa a FCT)

Resultados de
aprendizaxe

imprescindibles

RA2. Prepara equipamentos, utensilios e enxoval propios de área de 
barcafetaría, recoñecendo e relacionando as súas aplicacións básicas e/
ou o seu funcionamento. 

RA3. Prepara e presenta elaboracións sinxelas de bebidas, identificando
e aplicando técnicas elementais de preparación en tempo e forma, de 
acordo con instrucións recibidas e normas establecidas. 

RA6. Asiste ou realiza o servizo de alimentos e bebidas en barra, 
identificando e aplicando as técnicas de organización e servizo desta 
área de consumo. 

Concreción dos
criterios de
avaliación

imprescindibles

– CA2.1. Describíronse e caracterizáronse os equipamentos, os 
utensilios e o enxoval propios da área de bar-cafetaría. 
– CA2.2. Recoñecéronse as aplicacións de equipamentos, utensilios e 
enxoval propios da área de bar-cafetaría. 
– CA2.3. Efectuáronse as operacións de posta en marcha de 
equipamentos, verificando a súa adecuación e a dispoñibilidade para 
usos posteriores, seguindo normas establecidas e instrucións recibidas.
 – CA2.4. Efectuouse o mantemento de equipamentos, utensilios e 
enxoval propios da área de bar, manténdoos en condicións de uso 
durante o desenvolvemento das operacións de preparación e servizo, 
seguindo os procedementos establecidos. 
 – CA3.1. Interpretouse a terminoloxía profesional relacionada 
 – CA3.2. Describíronse e caracterizáronse as técnicas elementais de 
preparación á base dos tipos de bebidas. 
– CA3.3. Relacionáronse as técnicas coas especificidades dos xéneros 
utilizados, as súas posibles aplicacións posteriores e os equipamentos, 
as ferramentas e/ou os utensilios necesarios. 
– CA3.4. Relacionáronse e determináronse as necesidades previas ao 
desenvolvemento das técnicas.
– CA3.5. Identificáronse as fases e as formas de operar distintivas na 
aplicación de cada técnica. 
– CA3.6. Executáronse as técnicas de preparación e presentación de 
bebidas sinxelas en tempo e forma, seguindo os procedementos 
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establecidos. 
– CA6.1. Describíronse e caracterizáronse as técnicas de servizo máis 
comúns e significativas. 
– CA6.2. Interpretáronse correctamente os documentos asociados, así 
como as instrucións recibidas e as normas establecidas. 
– CA6.3. Identificáronse e seleccionáronse os equipamentos, os 
utensilios e o enxoval necesarios e acordes para o desenvolvemento 
posterior da asistencia ou realización das operacións de servizo. 
– CA6.4. Aplicáronse as operacións de preservizo adecuadas ao 
desenvolvemento posterior dos servizos, tendo en conta as instrucións 
recibidas e/ou normas establecidas. 
– CA6.5. Asistiuse ou realizáronse as técnicas de servizo, segundo 
instrucións recibidas e/ou normas establecidas. 
– CA6.6. Mantívose o lugar de traballo limpo e ordenado durante o 
desenvolvemento de todas as operacións de servizo. 
– CA6.7. Valorouse a necesidade de atender á clientela con cortesía e 
eficacia, potenciando a boa imaxe da entidade que presta o servizo. 
– CA6.8. Determináronse as posibles medidas de corrección en función 
dos resultados obtidos. 
– CA6.9. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa 
de prevención de riscos laborais. 

Actividades de
recuperación dos
ca anteriormente

citados

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.

Criterios de
cualificación dos ca

anteriormente
citados

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.

En Foz, a  _11__   de__MAIO__  de 2020    

            Sinatura:  CARLOS PÉREZ BLANCO.
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