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1. Introdución e obxectivos específicos desta modalidade de 
competición de Recepción hoteleira 
 
1.1. Introdución 

Segundo datos da OMT, España en 2017 logrou bater o seu récord con 82 
millóns de turistas estranxeiros/as, consolidándose como segunda potencia 
turística mundial, cun aumento do número de chegadas internacionais e 
superando aos Estados Unidos. Agárdase ademais que a boa dinámica de 
crecemento continúe e ao final deste ano se logre alcanzar a cifra de 100 millóns 
de turistas. 

O sector hoteleiro é un dos alicerces máis importantes da industria turística, 
que se amosa forte e sólido, mesmo ante crises económicas como as vividas 
nestes últimos anos. Estímase que en España hai aproximadamente 15.000 
establecementos hoteleiros que ofrecen máis de 1.500.000 de camas. A cifra de 
noites pasadas no último ano chegou case aos 340 millóns (450 millóns 
incluíndo outros aloxamentos non hoteleiros).  

Galicia constata que 2017 foi o mellor ano turístico, ao medrar en todos os 
parámetros e superar os 5 millóns de turistas, segundo as cifras facilitadas polo 
INE referidas a hoteis e pensións. En termos de noites, Galicia superou os 10 
millóns de noites pasadas na totalidade da oferta regrada (case 90.000 prazas en 
hoteis, turismo rural, campamentos de turismo e apartamentos turísticos), 
sumando cinco anos consecutivos de crecemento e, ademais, aumentando tamén 
o tempo que os/as turistas permanecen en Galicia, cunha subida do 2 % na 
estadía media. 

O departamento de Recepción é a tarxeta de presentación do hotel e o corazón 
do establecemento hoteleiro como principal nexo entre hóspedes e os demais 
departamentos da empresa.  

O posto de recepcionista de hotel é fundamental no sector hoteleiro; é a 
persoa que representa a imaxe da empresa cara á clientela. A súa función é 
crucial, xa que co seu traballo e o seu saber facer vai predispor a clientela cara a 
unha boa ou mala opinión e, en definitiva, poderá conseguir a súa satisfacción e 
mesmo lograr que queira repetir e comentar a súa experiencia.  

As tarefas que se realizan no departamento de Recepción esixen, ademais das 
destrezas técnicas específicas desenvolvidas con responsabilidade, amosar un 
alto nivel de habilidades sociais e comunicativas, tanto orais como escritas e en 
diferentes idiomas. Ademais, na atención á clientela é imprescindible amosar 
empatía e confianza, así como axilidade na resolución de calquera tipo de 
situacións que poden xurdir durante a estadía da clientela.  

A actividade do/da recepcionista concéntrase en dúas áreas: mostrador ou front-
office, e despacho ou back-office. Nelas realízanse todas as operacións 
relacionadas coas reservas, check in e benvida, atención á clientela durante a súa 



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

  

 

4 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

estadía, facturación, resolución de demandas (información, cambios, etc.), 
suxestións ou queixas, check out e despedida de hóspedes. 

1.2. Obxectivos da competición 

Galiciaskills 2018 é o 5º Campionato Galego de Formación Profesional, 
organizado pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, e enmarcado en Spainskills e na organización 
internacional Worldskills.  

Este campionato pretende darlle unha maior proxección e difusión á formación 
profesional que se imparte na nosa comunidade autónoma, e é a primeira 
edición na que compite a especialidade “recepción hoteleira”.  

Este é un campionato eminentemente práctico, cuxo obxectivo principal é 
que a persoa candidata demostre que sabe xestionar o departamento de 
Recepción de acordo coa planificación xeral do establecemento, desenvolvendo e 
asegurando a correcta prestación dos servizos que lle son propios a este 
departamento, á vez que executa accións comerciais. As persoas participantes 
deben demostrar a súa competencia profesional e medir as súas destrezas na 
realización das correspondentes probas con alumnado dos catro centros de 
Galicia onde se imparte o ciclo formativo de grao superior de Xestión de 
Aloxamentos Turísticos, inscritos todos nesta competición. 

Outros obxectivos que se perseguen nesta competición son: 

 Darlle valor á calidade e ao atractivo das ensinanzas de formación 
profesional, e visualizar a competencia profesional do alumnado que cursa 
estas ensinanzas en Galicia. 

 Motivar o alumnado de formación profesional, incidindo no seu rendemento 
e futuro profesional.  

 Recoñecer a profesionalidade e a dedicación do profesorado de formación 
profesional. 

 Crear un punto de encontro entre profesionais, profesorado e alumnado, 
fomentando a transferencia de coñecemento e afianzando os lazos entre a 
realidade empresarial e laboral, e a formación profesional no ámbito 
educativo. 

 Seleccionar o equipo galego que nos represente na Olimpíada de Formación 
Profesional SpainSkills 2019. 
 
 

1.3. Lugar e data da competición 

O lugar e o día de celebración da competición comunicaranse a través da páxina 
web www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills-2018, onde se deben consultar as bases 
deste campionato. Espérase que as competicións se desenvolvan no recinto Feira 
Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, no mes de novembro. 

http://www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills-2018
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1.4. Requisitos de participación 
 

 Os/as competidores/as deberán ter unha idade máxima de 21 anos o 31 de 
decembro de 2018. 

 Deberán estar matriculados/as no citado ciclo formativo superior de Xestión 
de Aloxamentos Turísticos no curso 2018-2019. 

 

1.5. Coñecementos necesarios para o desenvolvemento da proba 

Ademais dos coñecementos específicos do propio CS de Xestión de Aloxamentos 
Turísticos, as persoas participantes deben ter un nivel medio-alto de inglés, xa 
que a competición se desenvolverá nun contorno idiomático trilingüe galego-
castelán-inglés, realizando a metade das probas en lingua inglesa. 

 
1.6. Competencias requiridas 

As persoas competidoras deberán amosar, ademais de coñecementos técnicos, 
unha ampla variedade de actitudes e aptitudes que serán avaliadas nesta 
competición: 

 Excelentes competencias comunicativas (tamén en inglés), ademais de 
dominio das técnicas de atención á clientela e habilidades comunicativas 
orais e escritas, verbais, paraverbais e xestuais.  

 Grande destreza cos procedementos de reserva ou booking, entrada ou 
check in e saída ou check out. 

 Bo manexo de ferramentas informáticas, tanto ofimáticas como 
específicas do sector (programa de xestión de hoteis Clear Hotel). 

 Sólidas habilidades sociais (cortesía, trato personalizado, etc). 

 Alto grao de empatía e asertividade. 

 Correcta imaxe persoal e uniformidade. 

 Áxil capacidade de resposta a continxencias e resolución de problemas de 
maneira efectiva. 

 Soltura nas operacións económico-financeiras. 

 Amplas habilidades comerciais (vendas, cross selling, up selling, etc.). 

 Bo coñecemento da oferta turística do destino. 

 

1.7. Patrocinadores 

Hotusa (Eurostars Hotels) e Open Soft Servicios Informáticos (Clear Hotel). 
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2. A competición: instrucións xerais para o seu 
desenvolvemento 
 
2.1 En que consiste a competición 

A competición consiste na demostración e na valoración das competencias 
propias desta especialidade de Recepcionista de Hotel a través de probas 
prácticas (recollidas no “Plan de probas”) relacionadas co despacho e co 
mostrador dunha recepción hoteleira, que porán en valor a preparación das 
persoas competidoras para este campionato.  

O lugar destinado ás probas diferenciará fisicamente os dous espazos que 
corresponden ás dúas áreas de traballo descritas (despacho e mostrador). 

Para as probas orais ou de role play (mostrador) contarase con persoas alleas á 
competición que sexan bilingües (inglés), para asumir o papel de clientes/as do 
establecemento hoteleiro.  

Entrará só un/unha competidor/a a cada proba, mentres os tres participantes 
restantes agardan no espazo habilitado como sala de espera.  

As probas escritas poderanse facer ao mesmo tempo polo conxunto de 
participantes. 

O tempo estimado para cada proba vén determinado no “Plan de probas” xunto 
co desenvolvemento destas e os criterios de cualificación específicos de cada 
unha delas. 

A orde de participantes á hora de competir farase por sorteo. Os 
competidores/as non poderán comunicarse co seu profesorado titor nin co 
público asistente durante o desenvolvemento da competición; para calquera 
dúbida ou consulta deberán dirixirse ao xurado.  

A organización velará porque os/as aspirantes non poidan levar a cabo contacto 
nin actividade ningunha que poida supor unha vantaxe sobre o resto de 
candidatos/as; por iso, agardarán illados/as no espazo dedicado á sala de 
espera. 

 
2.2 Aspectos para ter en conta no seu desenvolvemento 

 

 As persoas competidoras levarán consigo o seu DNI durante a competición e 
acudirán na compaña dun/dunha profesor/a do centro, que actuará como 
titor/a. Este/a comprométese á preparación do/da alumno/a para a 
competición Galiciaskills e, de ser o caso, para o campionato nacional 
Spainskills. 

 A organización ten que proporcionarlle a cada persoa competidora o posto de 
traballo correspondente. 
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 O campionato realizarase durante catro días: o primeiro dedicado á montaxe 
e posta a punto do espazo, as materiais e as ferramentas necesarias para a 
realización das probas. Nesa tarde, as persoas participantes e os/as seus/súas 
profesores/as xa poderán tomar contacto coas instalacións das probas de 
Recepción hoteleira.  

 A duración da proba temporalizarase en tres sesións: dúas de mañá e unha 
de tarde (día e medio), quedando a última tarde destinada para a reunión de 
avaliación do xurado. O cuarto día o campionato finaliza co acto de entrega 
de premios. 

 A desmontaxe do espazo e dos materiais instalados non pode comezar ata 
que rematen todas as avaliacións, excepto se o autoriza a presidencia do 
xurado.  

 Durante o desenvolvemento do campionato realizaranse reportaxes 
fotográficas e videográficas que se utilizarán para a súa difusión; as persoas 
participantes autorizan a utilizar as fotos e os vídeos para tal fin.  
 

Antes, durante e despois da competición  

Antes da competición:  

 As persoas competidoras deben ler toda a documentación correspondente ao 
campionato e ser informadas sobre as bases deste e as da competición 

(http://www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills-2018) , os criterios de avaliación e 
calquera outra consideración necesaria. Será o profesorado titor quen se 
encargue desta tarefa de información, así como das ferramentas e de calquera 
outro equipamento ou materiais que teñan que levar á competición.  

 A persoa competidora prestará atención ás normas de seguridade e hixiene 
propias do seu skill durante toda a competición.  

 O mesmo día da competición disporá de dez minutos para preparar o lugar 
de traballo, familiarizarse, revisar e preparar a documentación, os 
equipamentos e o material do seu posto de traballo, baixo a supervisión dos 
membros do xurado.  

 Antes de comezar a proba, a persoa competidora poderá realizar preguntas e 
confirmará que está preparada para comezar.  

 Neste momento, o xurado ten que comprobar os datos persoais das persoas 
competidoras (DNI ou calquera outro documento oficial acreditativo da súa 
identidade).  

 O xurado ten que examinar a uniformidade e os materiais que achegue cada 
participante, e pode eliminar todo o que non considere axeitado para o 
desenvolvemento da competición.  

Durante a competición:  

 As persoas participantes son responsables do propio material e das 
ferramentas.  

http://www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills-2018
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 A persoa participante ten que esperar a que a presidenta do xurado autorice 
o inicio e o final da competición.  

 Durante a realización da proba non se pode manter ningún contacto co 
resto de participantes, co profesorado titor nin con ningunha outra persoa 
externa ao xurado. 

 Está prohibido o uso de teléfonos móbiles e de calquera outro equipamento 
electrónico de intercambio de información.  

 Son de obrigado cumprimento todas as normas de seguridade e hixiene 
relativas ao skill. O calzado e o vestiario teñen que cumprir estas normas e 
seguir as indicacións pertinentes. O uniforme será achegado pola propia 
persoa participante.  

 Quedan excluídas da competición as persoas que non se presenten na hora 
prevista para o comezo da proba ou non teñan unha conduta adecuada, ou 
que non cumpran as bases da competición ou as directrices do xurado ou 
dos membros da organización.  

 Durante o desenvolvemento da competición o xurado deliberará e puntuará 
a cada participante.  

 A presidenta do xurado velará polo bo funcionamento da competición e 
resolverá os conflitos, de ser o caso.  

 O xurado e a organización teñen que resolver calquera aspecto que non 
estea incluído nas bases da competición, sempre que sexa necesario.  
 

 Despois da competición: 

 Ao finalizar a competición, as persoas participantes poden intercambiar 
opinións e experiencias co resto de participantes, profesorado titor, 
membros do xurado e membros da organización. Este intercambio só pode 
estar relacionado cos métodos, as ferramentas, os materiais, a maquinaria, 
etc., e non coa proba realizada.  

 A presidenta do xurado ten que dar instrucións para recoller os materiais, o 
equipamento, etc.  

 O posto de traballo e a maquinaria teñen que quedar completamente 
limpos e en orde, e son responsables diso as persoas participantes e o 
profesorado titor.  

 As persoas competidoras teñen que aceptar as decisións dos membros do 
xurado. 
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3. Descrición da proba 
 
3.1. Definición da proba 

O “Plan de probas” deberá: 

 Ser modular. 

 Cumprir o establecido nesta descrición técnica. 

 Respectar os requisitos marcados nos campionatos SpainSkills, 
EuroSkills e WorldSkills. 

 Ir acompañado dunha escala de puntuación que determinará a experta 
coordinadora xunto co profesorado titor membro do xurado. 

Cada participante deberá realizar dous módulos propostos ao longo dos dous 
días de competición, respectando os tempos marcados, logo dun sorteo diario 
para coñecer a orde de participación. 

As probas de Recepción hoteleira estarán enmarcadas nun establecemento 
hoteleiro simulado deseñado especialmente para a competición “Hotel 
GaliciaSkills *****” localizado en Lugo, cuxa información (planos, número e 
tipo de cuartos, servizos, horarios e instalacións, tarifas, etc.) se lle facilitará 
con antelación suficiente ao profesorado titor para a preparación das probas 
coas persoas competidoras.  

Realizaranse en tres sesións de catro horas cada unha (primeiro día mañá e 
tarde, e segundo día mañá; pola tarde xunta de avaliación): 

 

Sesións Probas Observacións 

Sesión 1: 
primeiro 
día á mañá 
(4 h) 

Mostrador: 

 Atender unha reserva telefónica. 

 Check in individual e/ou colectivo segundo 
diferentes situacións. 

 Cambio de habitacións, modificación da 
estadía e/ou outras posibles atencións ao/á 
cliente/a aloxado/a. 

 Accións comerciais de cross-selling e up-
selling. 

 

 

 
 

- Role play 

- En galego ou 
castelán. 

- Aproximadamente 
20 minutos por 
participante. 

- Uniforme completo. 

- 30 % do peso da 
cualificación final. 
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Sesión 2: 

primeiro 
día á tarde 
(4 h) 

Despacho: 

 Resposta institucional a un comentario 
positivo e outro negativo en internet sobre a 
estadía dunha persoa usuaria do noso hotel.  

 Resposta a unha queixa ou reclamación 
dun/dunha cliente/a. 

 Cotización dunha reserva individual ou 
colectiva. 

 

 

 

 

- Proba escrita 
(conxunta) 

- En galego ou 
castelán. 

- De 50 a 60 minutos. 

- Uniforme completo. 

- Entregarase 
documento final en 
formato PDF (impreso 
e dixital). 

- 20 % do peso da 
cualificación final. 

Sesión 3: 

segundo 
día á mañá 
(4-5 h) 

Mostrador: 

 Atención a continxencias ou situacións 
imprevistas ou inesperadas (overbooking ou 
sobre ocupación, emerxencias, queixas, 
avarías, etc.). 

 Dar información turística sobre Lugo a uns 
clientes do hotel. 

 Check out individual e/ou colectivo. 

 

- Role play . 

- En inglés. 

- De 10 a 20 min por 
participante. 

- Uniforme completo. 

- 30 % do peso da 
cualificación final. 

 Despacho: 

 Confección e envío dun correo electrónico en 
resposta á demanda de información ou 
reserva dunha axencia de viaxes ou dun 
cliente potencial do hotel. 

 Confección e envío dunha carta postal en 
resposta á demanda de información dunha 
promoción ou evento do hotel. 

 

- Proba escrita 
conxunta. 

- En inglés. 

- De 50 a 60 minutos.  

- Entregarase 
documento final en 
formato PDF (impreso 
e dixital). 

- 20 % do peso da 
cualificación final 
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A presidenta do xurado elixirá que probas das descritas realizarán as persoas 
candidatas (a mesma para todas) e facilitaranse as indicacións máis específicas 
no “Plan de probas”, consensuadas polo xurado, para poder desenvolvelas.  

Nas probas escritas, as persoas participantes deberán entregar os documentos 
impresos ao xurado para que poidan ser avaliados e, cando se trate de envío de 
ficheiros informáticos, estes deberán facerse en formato PDF. 

O espazo onde se realizarán as probas terá dúas zonas separadas cun falso 
muro ou panel divisor: 

 Despacho: contará con escritorio e cadeiras, catro computadores, 
arquivadores, libraría, material de oficina, papeleira con 
compartimentos diferenciados para a reciclaxe de residuos, caixa de 
primeiros auxilios equipada cos elementos básicos e extintor de 
incendios. 

 Mostrador: disporá de mostrador de recepción accesible, computador 
co programa informático de xestión Clear Hotel, impresora con 
funcións de fotocopiadora e escáner, tamén conectada cos 
computadores do despacho, timbre de recepción, caixa rexistradora, 
libraría, teléfono e arquivadores. 

Todos os computadores terán acceso a internet e, ademais do programa 
específico para recepción hoteleira Clear Hotel, instalarase tamén en cada un 
deles un paquete de ofimática (Open Office ou Microsoft) con procesador de 
texto, folla de cálculo e presentación, e o programa Acrobat Reader para a 
conversión de ficheiros en formato PDF. 

Ademais, haberá megafonía de ambiente para escoitar os protocolos seguidos 
pola persoa recepcionista nas distintas probas de Mostrador, para que os 
diálogos sexan audibles para o xurado e o público asistente. 

O xurado precisará unha mesa de traballo, cadeiras, dous computadores 
portátiles e material de oficina como o arriba descrito. Disporán tamén de 
cámara de vídeo para poder gravar a participación das persoas aspirantes, 
facilitando a súa visualización de cara á avaliación final. 

Tamén se contará cunha zona habilitada como sala de espera (sofá e/ou butacas, 
mesiña, papeleira de reciclaxe, etc.) apartada suficientemente do espazo onde se 
realicen as probas, onde as persoas competidoras agardan á súa vez de 
participación. 

3.2. Criterios de avaliación 

Todas as probas da competición serán avaliadas, segundo os criterios 
establecidos, polos membros do xurado, excepto as do/da competidor/a do seu 
centro.  
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Estes son os criterios de avaliación que o xurado debe considerar de cara a 
valorar dun xeito global a demostración das competencias antes enumeradas: 

 Deuse a benvida, atendeuse e despediuse o/a hóspede segundo o tipo de 
cliente/a e a situación (prevista ou non), incluídas as persoas que 
presenten algunha diversidade funcional, seguindo a política do 
establecemento hoteleiro. Cando así se requira, empregarase a lingua 
inglesa. 

 Facilitouse información actualizada, personalizada e veraz sobre as 
instalacións do hotel e os seus servizos, así como da cidade de Lugo, onde 
o hotel se localiza. 

 Asegurouse un alto grao de satisfacción do/da cliente respecto á súa 
estadía. 

 Mantívose unha presencia adecuada durante a prestación do servizo en 
cumprimento das normas internas do establecemento hoteleiro canto a 
uniformidade, aseo, e seguridade e saúde laborais. 

 Seguíronse as relacións intradepartamentais e interdepartamentais e 
externas (provedores, intermediarios, etc) precisas segundo a situación 
desenvolvida conforme a política interna do hotel. 

 Logrouse que o contorno de traballo estea ordenado. 

 Garantiuse a privacidade dos/das hóspedes. 

 Aplicáronse correctamente os procedementos manuais e informatizados 
na xestión e na organización das tarefas executadas no departamento de 
Recepción. 

 Comercializáronse eficazmente servizos hoteleiros, maximizando os 
índices de ocupación e rendibilidade. 

 Tratáronse adecuadamente as queixas e as reclamacións da clientela 
segundo o caso. 

 Resolvéronse con axilidade e eficacia as demandas, as continxencias ou 
outras situacións previstas ou non que poida requirir a clientela. 

 Velouse pola seguridade e saúde da clientela, dos/das compañeiros/as e 
das persoas visitantes do hotel GaliciaSkills ***** 

Estes criterios de avaliación especificaranse nos criterios de cualificación 
específicos de cada proba que se incluirán no “Plan de probas”.  

Para levar a cabo a avaliación, o xurado ten que dispor dun formulario de 
avaliación con todos os puntos que se deban valorar, e tamén a puntuación 
máxima correspondente a cada un deles. Cada membro do xurado ten que 
entregarlle á presidencia do xurado o formulario de avaliación, logo de realizada 
esta, así como a documentación que se considere. A presidenta e un membro da 
organización sumarán as puntuacións de cada persoa competidora e elaborarán 
a acta de avaliación final, onde consten as persoas premiadas. A clasificación 
tense que determinar en función da puntuación total obtida por cada 
participante. 



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

  

 

13 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 

En calquera caso, a proba poderá modificarse ata un máximo do 30 % antes da 
competición: o xurado, logo de consultar a persoa experta da especialidade, 
establecerá estas modificacións detalladas por escrito e informará delas ás 
persoas competidoras en tempo e forma adecuados, para asegurar o principio de 
transparencia e igualdade de oportunidades. 

O “Plan de probas” incluirá polo menos as seguintes epígrafes:  

 Descrición das sesións das que consta a competición. 

 Programación completa da mesma. 

 Información completa do hotel GaliciaSkills***** 

 Criterios de avaliación de cada proba e criterios de cualificación recollidos 
no padrón de avaliación. 

 Temporalización das sesións de avaliación. 

As persoas participantes teñen dereito a recibir un trato xusto e honesto durante 
o concurso e a que se faciliten as instrucións (“Plan de probas”) con claridade, a 
que os padróns de avaliación sexan coñecidos e aceptados, a que o contorno de 
traballo (espazos, moblaxe, materias, computadores, etc.) sexa o mesmo para 
todos/as e a que non exista ningunha interferencia indebida que poida alterar o 
resultado final da competición. 

No padrón de avaliación, os membros do xurado deberán pór as súas 
cualificacións nunha escala do 1 ao 10. Cada unha das catro probas ten, segundo 
se describiu no apartado anterior, un peso distinto que se ponderará para a 
cualificación total. 
 
A continuación inclúese un exemplo dun posible padrón de avaliación para unha 
proba de check-in individual: 
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Avaliación obxectiva Avaliación subxectiva 

Recibe e saúda o/a cliente/a dándolle a 
benvida. 

 Sorrí con frecuencia amosando simpatía.  

Pregúntalle se ten unha reserva.  Comunica adecuadamente tamén en lingua 
inglesa (vocabulario, expresións, fluidez, 
etc.). 

 

Se ten reserva, confírmaa na listaxe de 
chegadas. 

 Comunícase con volume, vocalización e 
velocidade axeitados. 

 

Se non ten reserva, amosa disposición e 
interese pola petición do/da cliente/a. 

 Atende a clientela con cortesía.  

Walk in: informa sobre tipos de habita-
ción e prezos que se adaptan á petición e 
á tipoloxía do/da cliente/a.  

 Utiliza un trato personalizado (uso do “vos-
tede” e de “señor” ou “señora” co apelido). 

 

Solicítalles o DNI ou pasaporte.  Escoita o/a cliente/a activamente e con 
empatía. 

 

Aplica as técnicas de up selling e cross 
selling. 

 Atende o/a cliente/a con amabilidade e 
simpatía. 

 

Confirma a data de saída prevista (dura-
ción da estadía) consultando o planning, 
o rack ou datos da reserva ou da estadía. 

 Relaciónase amosando confianza en si 
mesmo/a. 

 

Verifica que o cuarto asignado estea dis-
poñible. 

 Empatiza co/coa hóspede.  

Cobre a tarxeta rexistro adecuadamente.  A súa posición corporal é idónea no cara a 
cara coa clientela (de pé erguido/a, coas 
mans á vista, escribe sobre o mostrador á 
vista do/da cliente/a, etc.). 

 

Cobre o parte de entrada de viaxeiros/as 
a toda a clientela maior de 16 anos (ou 
indica cando facelo para axilizar o proce-
demento). 

 Emprega xestos positivos na comunicación 
cara a cara. 

 

Asegúrase de que os documentos sexan 
asinados. 

 Actúa con rapidez e axilidade durante o 
proceso. 

 

Informa o/a cliente/a dos servizos deta-
llados, os horarios e as instalacións do 
aloxamento turístico (restaurante, spa, 
etc.). 

 A confidencialidade e a discreción manté-
ñense sempre. 

 

Solicita tarxeta de crédito como garantía 
da súa estadía. 

 Despídese con cortesía. 

 

 

Ofrécelles axuda para trasladar a súa  É resolutivo/a ante cuestións ou demandas  
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3.3. Requisitos de saúde e seguridade 

No caso da especialidade de Recepción hoteleira, deberanse cumprir as normas 
básicas de saúde e seguridade que se dirixan a protexer bens e persoas 
(hóspedes, compañeiros/as de traballo, visitantes e eles mesmos/as).  

O uniforme que ten que proporcionalo a propia persoa candidata e deber ser 
adecuado para as tarefas que se vaian efectuar nas probas (tecido, comodidade, 
hixiene, etc.). 

Toda a moblaxe, a maquinaria, os pequenos utensilios e outros que a 
organización facilite deberá cumprir os requisitos de seguridade establecidos, así 
como cos requisitos técnicos necesarios (ergonomía, accesibilidade, etc.). 

A área de traballo contará tamén con papeleiras de reciclaxe para proceder á súa 
limpeza correcta. 

As persoas participantes deberán manter o chan e a súa área de traballo 
despexados e limpos de materiais ou aparellos que poidan causar algún tropezo.  

No caso de que unha persoa participante incumpra as normas de seguridade (ou 
instrucións do campionato) penalizarase coa puntuación que quede acordada. 
Quen repetidamente incumpra os requisitos de seguridade poderá ser 
expulsado/a temporal ou permanentemente da competición.  

equipaxe. da clientela. 

Mantén a orde dos materiais e dos docu-
mentos no mostrador. 

 Uniformidade correcta. 

 

 

Dá as indicacións para chegar ao seu 
cuarto. 

 Amosa unha imaxe persoal e un aseo ade-
cuados. 

 

Fai entrega da chave e copia da tarxeta 
rexistro. 

 Domina o manexo do programa informáti-
co. 

 

Deséxalle feliz estancia ou dálle a benvida 
cun cálido sorriso. 

   

Ofrécese para calquera necesidade do7da 
cliente/a. 

   

Dá alta ao cuarto no programa informáti-
co. 

   

Arquiva os documentos correctamente.    

PUNTUACIÓN TOTAL 1

0 

PUNTUACIÓN TOTAL  
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O despacho contará cunha caixa de primeiros auxilios para emerxencias médicas 
e un extintor de incendios.  

 

4. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas par-
ticipantes 

 

 Todos os materiais, os documentos, as ferramentas e os equipamentos in-
formáticos necesarios para o desenvolvemento das probas serán facilitados 
pola organización do campionato. Non se permitirá o uso de teléfonos mó-
biles persoais nin outros dispositivos electrónicos, nin no espazo propio das 
probas nin na sala de espera. 

 Uniforme: cada participante deberá levar o seu propio uniforme completo 
profesional (traxe completo escuro -gris marengo ou mariño-negro prefe-
rentemente- con chaqueta e pantalón -ou saia se o prefire-; blusa ou camisa 
axeitadas de cor branco; garabata non estampada, lisa e dunha soa cor; cal-
cetíns escuros; medias de cor natural; zapato de muller liso corte salón, de 
tacón medio-baixo, e zapato de cabaleiro de cordóns ou liso de vestir, escu-
ros). 

.  

5.  Xurado 
 
Será o responsable da avaliación das persoas participantes e a súa decisión será 
inapelable. Estará constituído por Pilar Novelle González, experta da 
modalidade de competición de Recepción hoteleira, que será a presidenta do 
xurado, así como o profesorado titor da especialidade e representantes das 
empresas patrocinadoras, de ser o caso.  
 
Se algún membro do xurado é profesor ou profesora no centro onde curse os 
seus estudos algunha persoa participante, absterase de avaliala. 
 
O xurado debe alcanzar un acordo maioritario nas súas cualificacións de forma 
que se eliminen automaticamente as puntuacións dos membros do xurado nas 
que exista unha diferenza de tres ou máis puntos sobre dez en cada unha das 
probas, realizándose a media aritmética coas restantes valoracións para obter a 
cualificación de cada competidor/a. 
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6.  Premios 

 
 A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na 

modalidade de competición de Recepción hoteleira e representará a 
Comunidade Autónoma de Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 
 

 Quen obteña a seguinte mellor puntuación obterá a medalla de prata nesa 
especialidade e será suplente para representar a Galicia na Olimpíada 
SpainSkills 2019. 

 
 Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e 

diplomas o día despois de rematar o campionato. 
 

 Se o considera oportuno o xurado, algún premio pode quedar deserto. 
 

 Todas as persoas competidoras recibirán un diploma que certifique a súa 
participación en GaliciaSkills 2018. 


