
Cualificación profesional. Código. Nivel.

Cuestionario de autoavaliación 

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e 

bebidas en barra e en mesa.

Unidade de competencia. Nivel.

2UC1046_2

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Servizos en restauración MHOT02 Grao medio

Servizos de bar e cafetaría HOT327_2 2

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

                                                                  ,               de                          de  201

Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Executar o proceso de apertura do bar-cafetaría de acordo coas normas, 
as características e o tipo de servizo do establecemento.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Executar o proceso de apertura do local segundo o protocolo establecido.

APS1.2 Cubrir os vales de aprovisionamento interno segundo as necesidades do servizo.

APS1.3 Desenvolver a montaxe do bar-cafetaría a partir da orde de servizo do día executando as 
operacións establecidas, tomando en consideración as características e o tipo de servizo do 
establecemento.

APS1.4 Realizar a decoración e a ambientación musical en función do tipo de bar-cafetaría e a 
fórmula de restauración establecida.

APS1.5 Analizar a oferta de pratos, carta de bebidas e suxestións do día para informar a clientela.

Informar ou concretar a venda satisfacendo as expectativas do cliente.APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Satisfacer demandas dos clientes atendendo os seus desexos,as súas intencións e as súas 
peticións.

APS2.2 Transmitir unha boa imaxe da empresa mediante a realización das operacións de servizo 
establecidas, tendo unha boa aparencia persoal e atención continua ao cliente.

APS2.3 Informar da oferta gastronómica presentando a carta ou lista de prezos e concretando a 
venda mediante un proceso de comunicación.

Executar o desenvolvemento do servizo do bar-cafetaría en barra e mesa 
conforme ás normas de servizo.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Executar o desenvolvemento do servizo conforme as normas operativas e a fórmula de 
restauración do establecemento, seguindo a secuencia lóxica do servizo.

APS3.2 Servir alimentos, bebidas e complementos en barra e mesa coa máxima rapidez e eficacia, 
tramitando as solicitudes segundo a orde de petición e aplicando as técnicas de servizo, 
transporte e recollida apropiadas.

Efectuar o cobramento do servizo no bar-cafetaría en función das 
normas e procedementos do establecemento.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Confeccionar o recibo de caixa ou a factura conforme as normas e os procedementos do 
establecemento, e efectuar o cobramento deste.

APS4.2 Informar o cliente sobre as tarxetas de crédito aceptadas polo establecemento, 
comprobando a data de caducidade e a firma do cliente cun documento de identificación, 
ademais da recepción do comprobante de pagamento por parte do cliente.

APS4.3 Despedir o cliente cortesmente comprobando o seu nivel de satisfacción e potenciando a 
materialización de futuras vendas.

Executar a recollida do servizo de bar-cafetaría e adecualo para un 
posterior servizo.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Almacenar e repor xéneros conforme as normas operativas do establecemento, as 
necesidades do servizo e a media de consumo.

APS5.2 Adecuar o bar-cafetaría para o seguinte servizo en función das normas operativas do 
establecemento.

APS5.3 Finalizar o servizo de bar-cafetaría considerando as normas operativas do establecemento, 
a limpeza e a desinfección de utensilios e equipamentos, a ventilación do local, a 
supervisión e a desconexión de máquinas, procedendo ao pechamento da instalación.
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