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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

1. Na actualidade hai un importante número de empresas dedicadas ao sector da hostalaría, entre hoteis, restaurantes, cafetarías, bares, hospitais,

colectivida- des, cátering, discotecas, pubs, etc., o que repercute nun grande volume de perso- as traballando na especialidade de servizos, e cun

notable incremento en época de verán. Trátase, xa que logo, dun dos sectores máis salientables na economía de Galicia.

2. Canto á tipoloxía de establecementos, a tendencia do mercado apunta cara a un estancamento no crecemento dos restaurantes tradicionais, de

luxo, e dos chamados "de autor" -en España existe o triplo de restaurantes por persoa que no resto de Europa-, entanto que se prevé unha grande

expansión e consolidación das empresas dedicadas á restauración para colectividades (centros sanitarios, centros escolares, empresas, centros

de lecer, etc.) e das chamadas "empresas de restauración moderna" ou de "neorrestauración", que abranguen unha ampla gama de conceptos.

Outros establecementos, como cafetarías, cervexarías, pubs, discotecas, bares, etc., seguen a ocupar unha importante porcentaxe na oferta de

establecementos de hostalaría.

3. Por causa da grande diversificación de actividades empresariais no sector de hostalaría, e máis concretamente no subsector de restauración,

faise indispensable a aparición de profesionais cualificados para dirixiren e supervisaren a grande cantidade de empresas de servizos de comidas

e bebidas. Deben ser profesionais do sector que saiban adecuarse e responder ás novas estruturas organizativas, pro- dutivas e de servizos.

4. As funcións desempeñarán estas persoas tituladas relaciónanse coa dirección, a comercialización dos produtos, a organización de eventos e

servizos de restauración e das unidades de produción, etc. A evolución profesional relacionada co avance tecnolóxico vaise traducir na introdución

de novas técnicas e novos sis- temas de atención e servizo á clientela, programas informáticos para a xestión e o control de establecementos e

servizos, e o uso continuo de internet para o inter- cambio de información. Por último, a evolución organizativa dependerá, en grande medida, das

características dos equipamentos e das maquinarias adecuadas ao tipo de oferta gastronómica e de servizo.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Execución das tipoloxias de servizo analizando a información e determinando funcións e estructuras atendendo
a tódalas variables

Organización e
execución das
tipoloxias de servizo
en Restauración

40 30

2 Dirixir o equipo de servizo transmitindo a información do proceso a tódalas persoas dos diferentes postos de
actuación

Direccion de servizos
coordinando procesos
de actuación

40 30

3 Caracterización de espazos e recursos necesarios para o asesoramento e deseño de espazos de restauraciónDeseño de espazos
en Restauración

30 20

4 Coñecer,xustificar e caracterizar equipamentos e instalacións de cateríng para o desenrolo de servizos e
eventos desta tipoloxía

Servizos de catering 20 10

5 Aplicar o protocolo determinando os elementos que o configuranProtocolo na
restauración

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización e execución das tipoloxias de servizo en Restauración 40

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA3 - Organiza servizos e determina as súas estruturas, segundo os elementos e as variables que cumpra ter en conta. NO

RA4 - Dirixe o servizo, controlando e coordinando os procesos e actuacións. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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.

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.

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

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.

CA4.9 Xestionouse toda a documentación relacionada co servizo.

CA4.10 Evitouse o consumo innecesario de recursos.
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Criterios de avaliación

CA4.11 Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección ambiental.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise de informacións previas. Datos e expectativas da clientela. Reservas: sistemas, comunicación e xestión.

 Coordinación con outros departamentos.

 Determinación do tipo de servizo: A demanda do cliente. Estudo de posibilidades e limitacións. Obxectivos da empresa. Outros condicionantes. Secuencia.

 Distribución de funcións: nivelación, e coordinación de funcións e responsabilidades do persoal de servizo.

 Control das operacións de montaxe.

 Operacións de control sobre o local e as instalacións, sobre a distribución de equipamentos e moblaxe, sobre as operacións de montaxe e sobre a presentación final.

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Información sobre a oferta e sobre os servizos no servizo.

 Coordinación sobre as operacións de recepción e asesoramento á clientela.

 Coordinación de operacións de servizo e atención á clientela.

 Control sobre as actitudes e as aptitudes do persoal, sobre os procesos, as secuencias e os tempos do servizo, sobre os procesos de rexeneración de produtos, sobre os procesos de
coordinación interdepartamental, de facturación e de cobramento, sobre as op
 Coordinación de operacións de atención de queixas, reclamacións, suxestións e imprevistos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Direccion de servizos coordinando procesos de actuación 40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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.

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.

CA3.5 Establecéronse horarios do persoal de servizo.

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.

CA3.9 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.

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

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.
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Criterios de avaliación

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.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de informacións previas. Datos e expectativas da clientela. Reservas: sistemas, comunicación e xestión.

 Coordinación con outros departamentos.

 Determinación do tipo de servizo: A demanda do cliente. Estudo de posibilidades e limitacións. Obxectivos da empresa. Outros condicionantes. Secuencia.

 Organización de recursos humanos: horarios de persoal, criterios de fixación de quendas, descansos, etc.

 Distribución de funcións: nivelación, e coordinación de funcións e responsabilidades do persoal de servizo.

 Control das operacións de montaxe.

 Operacións de control sobre o local e as instalacións, sobre a distribución de equipamentos e moblaxe, sobre as operacións de montaxe e sobre a presentación final.

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Información sobre a oferta e sobre os servizos no servizo.

 Control de puntos críticos: detección e solucións.

 Coordinación sobre as operacións de recepción e asesoramento á clientela.

 Coordinación de operacións de servizo e atención á clientela.

 Control sobre as actitudes e as aptitudes do persoal, sobre os procesos, as secuencias e os tempos do servizo, sobre os procesos de rexeneración de produtos, sobre os procesos de
coordinación interdepartamental, de facturación e de cobramento, sobre as op
 Coordinación de operacións de atención de queixas, reclamacións, suxestións e imprevistos.

 Documentación asociada ao servizo (informes, memorias, diarios de produción, partes de incidencias, consumos, etc.): xestión, tramitación e fluxos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Deseño de espazos en Restauración 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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.

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.

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

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.

4.3.e) Contidos

Contidos

 O local: características, dimensións e situación.

 Características da construción e da decoración.

 Análise da normativa: solos, paredes, iluminación, insonorización, capacidade de persoas, etc.

 Distribución de espazos: zonas de office, adega, clientes, barra ou mostrador, etc.

 Dimensionamento.

 Recursos materiais. Cálculo de necesidades e criterios de adquisición: calidade, deseño, funcionalidade, custo, duración, etc.).

 Circuítos de traballadores e clientes. Estudo de tempos e percorridos; diagramas de circuítos de persoal.

 Novas tendencias nas instalacións e nos deseños de establecementos de restauración.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Servizos de catering 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA3 - Organiza servizos e determina as súas estruturas, segundo os elementos e as variables que cumpra ter en conta. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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

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

CA2.3 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.

CA3.11 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.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cátering en banquetes e eventos en restauración: definición, tipos e características.

 Operacións previas á organización do cátering e eventos. Análise da información previa. Distribución lóxica e planificación dos espazos. Planificación das instalacións que vaian empregar.
Diagramas de procesos. Selección e xustificación de recursos materi
 Determinación de necesidades de xéneros e materias primas.

 Selección e xustificación de recursos humanos: persoal de montaxe, de servizo, de recollida e outros servizos auxiliares.

 Servizos complementarios: seguridade, decoración transporte, etc. Descrición e caracterización.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Operacións posteriores ao evento: planificación da desmontaxe e protocolos para a recollida e o transporte.

 Normativa.

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Control sobre as actitudes e as aptitudes do persoal, sobre os procesos, as secuencias e os tempos do servizo, sobre os procesos de rexeneración de produtos, sobre os procesos de
coordinación interdepartamental, de facturación e de cobramento, sobre as op
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Protocolo na restauración 10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

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.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Control deontolóxico do persoal: aspecto persoal, uniformidade, presenza, conduta, etc.

 Protocolo: definición e tipos.

 0Análise de exemplos prácticos.

  Valoración da imaxe corporativa.

 Normativa en materia de protocolo e precedencias oficiais do Estado e das comunidades autónomas.

 Ordenación de bandeiras nos actos protocolarios.

 Protocolo en restauración: definición e elementos que o compoñen.

 Imaxe persoal do profesional de restauración: indumentaria.

 Tratamento da clientela: saúdo e presentación.

 Protocolo na mesa: formas de mesas e planos de distribución; uso de flores; tipos de presidencia. Sistemas de organización de invitados. Deseño de invitacións.

 Protocolo na organización de eventos: aperitivos, cócteles, recepcións e outros eventos.

 Protocolo institucional na restauración: definición e elementos que o compoñen.
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Todos aqueles resultados de aprendisaxe que se podan levar a prática terán unha avaliación continua a través de listas de cotexo e realización de

exercicios que permitan verificar un progreso durante o curso e unha proba teórica no que se reflexen os contidos menos obxetivos . Os

Resultados de aprendisaxe que non se podan levar a prática; como é o caso do Protocolo (que só se poden levar a cabo moi poucas normas) e o

servizo de catering que só podemos facer unha previsión e un desarrollo de servizo sinxelo, serán avaliados con probas escritas ou  exercicios

prácticos  nas aulas.

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo e evidenciarán a con-secución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito

equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.

Asemade posto que se trata dunha matricula de carácter modular non sendo obligatorio ter cursado módulos anteriormente e dado que varios

alumnos do grupo non teñen cursado os módulos de Procesos de Servizo en Restaurante e Procesos de Servizo en Bar cafetería. Vaise presentar

complicadísimo acadar os mínimos da presente programación. En ningún caso un alumno que non sexa capaz de servir e montar mesas así coma

de acoller e tomar nota do pedido á clientela será quen de acadar una avaliación positiva na dirección de equipos e servizos en Restauración.

Asemade dado que se trata de ensinanzas presenciais o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades programadas, consirandose perda

de avaliación continua cando o número de faltas supere o 10% da duración do módulo,  tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011(DOG

nº136/2011 do 15 de xullo) que neste módulos son 14 sesión de 60 minutos.

O alumnado que incurra en perda de evaluación continua, deberá presentarse a un esame final de contido conceptual e teórico oral ou escrito nas

datas especificadas para as devanditas probas. De non acadar unha avaliación positiva nesta proba non terá opción a presentarse á proba de

carácter práctico e procedimental do módulo.

Os mínimos para este módulo son:

 Organizar diferentes tipoloxías de servizo determinando a súas estruturas e coordinándose con tódolos departamentos afectados

Determinar e supervisar as operacións de montaxe de sala e distribuir ó persoal de servizo nas súas función supervisando que se cumpran as

normas deontolóxicas de imaxe persoal,hixiene, uniformidade ....)

Dirixir o servizo controlando tódolos procesos e xestionando a documentación relacionada

Asesorar no deseño de espazos destinados ó servizo estipulando as necesidades de recursos e coñecendo e cumprindo a normativa asociada a

incendios, seguridade, aislamento, e adaptabilidade

Planificar e caracterizar instalacións de catering para a execución dun servizo análogo, distribuindo o espazo en función do evento e determinando

os servizos secundarios que cabe contratar

Coñecer e aplicar as normas de protocolo en Restauración

Criterios de cualificación:

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os

criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo. test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No

caso de ter varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Estes contidos Suporán un

30% da cualificación final do módulo. Non se fara media con menos 1 punto sobre 3 puntos (de un 30%)

As actividades desenroladas a diario no aula-taller, traballos e execucións de elaboracións e servizos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou

en grupo dentro dun servizo ou practica específica, serviránnos para avaliar procedementos; Traballos individuais e grupais nos que se valora 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 crite-rios de avaliación do módulo. Suporán un 40%  da cualificación do módulo. Non se fara media con

menos 1,25 punto sobre 4 puntos (de un 40%)

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado e os materiais

destinados a uso común dentro da aula,  coma dos compañeiros/as, receptividade,  o non utilizazion do telefono movil así como a iniciativa, o

interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o traballo en equipo dos alumnos/as, a uniformidade e

coidado da imaxe pesoal cumprindo con tódalas normas deontolóxicas espostas ó inicio do curso e inherentes ó perfil profesional, e todos aqueles

aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún

caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 30%  da

cualificación final do módulo.Non se fara media con menos 1 punto sobre 3 puntos (de un 30%)

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No suposto que  o alumnado non supere con resultado positivo algún dos RA comprendidos nesta programación,ou concorrése na pérdida de

avaliación continua por faltas reiteradas de asistencia á clase,  terá dereito a un periodo de realización de actividades de recuperación e a unha

avaliación extraordinaria da que  será informado da data e contidos dos que  será avaliado na proba, que constará dunha parte de avaliación de

contidos na que deberá obter unha calificación mínima de 5 para poder presentarse á avaliación práctica do módulo. A  parte práctica  deberá

presentarse debidamente uniformado en tempo e forma. Nesta proba de realizacións prácticas e desenrolos procedimentais deberá acadar tamén

unha calificación mínima de 5 puntos.

De non acadar un resultado positivo nestas probas de recuperación, deberá matricularse de novo no módulo formativo.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter una calificación mínima de 5 puntos na proba teórica e na valoración actitudinal así coma

nas actividades de carácter procedimental , non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o

caso.

O alumno coñecerá de antemán a  relación de probas procedimentais que se solicitarán na proba de recuperación de módulo pendente ou PS que

consistirá na realización de supostos iguales ou similares ós realizados durante o curso naqueles RA nos que o alumno non acadase a

cualificación mínima.

Con respecto á proba teórica, o alumno será informado dos contidos dos que será avaliado e de que forma : (exposición oral, exercicio de
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desenrolo ou cuestionario), estes contidos versarán entorno ós Contidos dos RA non acadados.

En canto ós contidos actitudinais,serán os mesmos expostos de carácter xeral para tódalas unidades didácticas e que versarán sobre a

obligatoriedades de acudir ás actividades e avaliación, correctamente uniformado e aseado así como exercer un respeto pleno polo material, aula

taller e profesor

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua debera realizar unha proba de avaliación que terá como referente a totalidade dos criterios

de avaliación do módulo. Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en varias partes que se desenvolveran nas

correspondentes xornadas. Antes da devandita proba, terá dereito a un periodo de recuperación do que será informado para repaso de contidos de

caracter práctico e procedimental non acadados por faltar á clase. Estas probas e periodo de recuperación estarán moi orientados á realización das

probas de PD

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua por incurrir nun número de faltas superior

a 15 (10%)  non xustificadas mais 7 (5%) xustificadas xa que o modulo consta de 157 horas .

Polo tanto o alunmnado tera direito a:

-- Nunha proba teórica conceptual  de todo o módulo, na que se terán en conta os aspectos actitudinais e de uniformidade descritos no apartado 5

de esta programación ( criterios de cualificación) na que terá que aprobar cunha nota mínima de 5.

-- Nunha proba praticca que consistira en alcanzar os  RAs de esta programacion citados a continuacion.

A proba ou probas prácticas consistirá na realización de actividades prácticas similares as realizadas ao longo do curso no aula/taller/obradoiro, ás

que o alumno se presentará en tempo e forma sen posibilidade de cambiar de data ou hora a publicada exprofeso para a devandita proba.

- Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto nas actividades desenvolvidas e/ou presentadas de carácter

procedimental como na proba teórica e na valoración actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte

aprobada se fose o caso.

Estas 2 provas teran lugar o Mercoles 7-6-23 de 19:20 a 22:00 na aula - taller  de cata do centro  (a 1ª sesion dedicarase a proba teorica e as duas

ultimas a proba practica)

Para aprobar o modulo debera superar os CAs  reflexados desta programacion asociados os RAs anteriormente citados no punto 3.

As provas a desenrolar seran as siguintes:

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

recursos.

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

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

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

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

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.
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O seguimento da programación levaráse a cabo a través do plataforma virtual no apartado  SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN que será

entregado mensualmente ó xefe de departamento

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01

No seguimento da programación teranse en conta as conclusións obtidas na avaliación inicial. Os principais indicadores do grao do cumprimento

da programación serán:

1.   O grao de cumprimento da temporalización

2.   O logro dos obxectivos programados

3.   Os resultados académicos acadados

Para a avaliación da práctica docente recabarase información a través de cuestionarios periódicos pasados aos alumnos nos que se solicitará

valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia, a forma de traballo na aula e no taller, técnicas de  avaliación, así como cuestións

que indiquen se acadaron os obxectivos das distintas unidades didácticas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se realizará una prueba teórica y una prueba práctica general para todo el alumnado, con el fin de detectar conocimientos previos y habilidades

adquiridas por el alumnado.

En base a esta prueba se hará la adaptación curricular y de método pertinente para el alumnado con necesidades especiales de formación.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Mentres o resto de alumnos fan actividades, os que necesiten reforzo, poñense apartados facendo outro tipo de de exercicios mais doados que lles

permita adaptarse o resto do grupo.

No caso de actividades nas que non se poidan separar, farán grupo os alumnos que necesitan reforzo con aqueles que están mais aventaxados,

de maneira que se complementen na actividade.

Nos contidos teóricos podense facer actividades de reforzo para a casa.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Seguridad, higiene, medio ambiente.

Igualdad de género

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As ACF enumeradas a continuación levaranse a cabo durante todo o curso do curso, :

Visita a un hotel de 4/5 estrelas

Visita a establecementos do contorno socioproductivo de bar cafetería ou cocktalería
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Visita a destilerías ou empresas de embotellado e elaboración de bebidas alcohólicas

Visita ás instalacións de Estrella Galicia en A Coruña

Visita ao tostadero de café

Visita a feiras relacionadas coa exposición de , bebidas e maquinaria e materiais anexos á elaboración de bebidas combinadas

Demostración de elaboración de cócteles por parte de membros A.G.A.B.A. e servizo responsabel de bebidas alcólicas por medio de FEBE

 Servizo de ceas, farase a cliantela do exterior e compañeiros  que conviven e traballan connosco no centro escolar, executando o servizo de

alimentos e bebidas así coma o cobramento da oferta  do Martes, executando deste xeito unha práctica real do servizo  en establecemntos de

restauracion

10.Outros apartados

10.1) decreto

Esta programacion regulase polo DECRETO 88/2011, do 20 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior

correspondente o título de técnico superior en dirección de servicios en restauración de modular na modalidade presencial do grupo A

As clases desenrolaranse  na aula taller do restaurante do centro

O  horario impartense os Martes de 17:00 a 10:20

- 16 -


