
Cualificación profesional. Código. Nivel.

Cuestionario de autoavaliación 

Xestionar o bar-cafetaría.

Unidade de competencia. Nivel.

2UC1050_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

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.

Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.
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Planificar a viabilidade empresarial da implantación do proxecto dun 
pequeno bar-cafetaría.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Definir o proxecto de viabilidade dun pequeno negocio de bar-cafetaría.

APS1.2 Reunir información sobre aspectos que poidan incidir na actividade do pequeno negocio de 
bar-cafetaría.

APS1.3 Valorar a implantación do bar-cafetaría analizando os obxectivos previstos.

APS1.4 Valorar aspectos económicos para a implantación do bar-cafetaría.

APS1.5 Determinar a composición dos recursos humanos necesarios para a implantación do bar-
cafetaría.

APS1.6 Definir as características dos servizos ofertados no bar-cafetaría.

APS1.7 Determinar a estratexia de prezos, a política de vendas, o posicionamento, as accións de 
promoción e publicidade, as canles de distribución e o servizo posvenda do pequeno 
negocio de bar-cafetaría.

Aprovisionar de mercadorías o pequeno negocio de bar-cafetaría.APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Solicitar as mercadorías necesarias para cubrir as exixencias da produción do bar-cafetaría.

APS2.2 Comprobar que a recepción dos alimentos, a bebidas e demais xéneros cumpran a petición 
de compra solicitada.

APS2.3 Verificar datos inherentes ao produto recibido tales como a data de caducidade, o estado 
da embalaxe, a temperatura, os rexistros sanitarios, etc.

APS2.4 Establecer diferenza nas fases de solicitude, compra e recepción de mercadorías utilizadas 
no bar-cafetaría.

Almacenar e conservar os xéneros no bar-cafetaría atendendo á 
natureza do produto.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Almacenar os xéneros recibidos para a actividade dun pequeno negocio de bar-cafetaría 
segundo as normas de almacenamento establecidas.

APS3.2 Distribuír nas zonas apropiadas materias primas e produtos utilizados no bar-cafetaría en 
almacéns e cámaras.

APS3.3 Formalizar a ficha de almacén dos produtos recibidos cubrindo as fichas de almacén ou 
partes de baixa por mal estado ou rotura.

APS3.4 Identificar e contemplar as baixas dos produtos recibidos por mal estado cubrindo as fichas 
de almacén ou partes de baixa por mal estado ou rotura.

APS3.5 Verificar as condicións de limpeza, ambientais e sanitarias dos lugares de almacenamento 
de mercadorías.

Valorar a rendibilidade dos produtos elaborados e servidos nun 
pequeno negocio de bar-cafetaría.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Verificar a correspondencia entre os vales de pedido e a recepción de alimentos, bebidas e 
outros xéneros no bar-cafetaría.

APS4.2 Rexistrar datos correspondentes recepción, almacenamento, e consumo de produtos cos 
procedementos e códigos preestablecidos.

APS4.3 Contrastar os rexistros de caixa cos de existencias, determinando necesidades de produtos 
e valoración da rendibilidade.

APS4.4 Estimar custo dos produtos elaborados e servidos a partir das fichas técnicas de control.

Xestionar administrativamente un pequeno negocio de bar-cafetaría.APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Confeccionar o pechamento diario de produción no bar-cafetaría.

APS5.2 Efectuar o arqueamento e a liquidación de caixa diariamente do bar-cafetaría.

APS5.3 Utilizar os soportes físicos dispoñibles para reflectir datos administrativos.

APS5.4 Detectar desviacións e anomalías durante o proceso de pechamento diario de produción de 
bar-cafetaría.

Controlar a actividade dun pequeno negocio de bar-cafetaría mediante 
auditoría interna.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4
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Controlar a actividade dun pequeno negocio de bar-cafetaría mediante 
auditoría interna.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Comprobar que o proceso de control de xestión do bar-cafetaría se adapte ao tipo de bar-
cafetaría e ao seu nivel de venda.

APS6.2 Xestionar a información económica do pequeno bar-cafetaría.

APS6.3 Elaborar os documentos xerados na actividade empresarial do bar-cafetaría.

APS6.4 Auditar os procesos de facturación, cobramento, pechamento diario da produción e 
liquidación de caixa do establecemento.

APS6.5 Avaliar os resultados económicos relacionados coa actividade do establecemento.

APS6.6 Calcular custos de produción.

APS6.7 Dar resposta aos posibles desaxustes relacionados coa actividade do bar-cafetaría.

APS6.8 Xestionar o servizo ofrecido polo bar-cafetaría.

Coñecer e manexar a nivel de usuario tecnoloxías da información e 
programas informáticos propios da xestión dun pequeno negocio de bar-

cafetaría.

APP7 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS7.1 Seleccionar o software de xestión do pequeno negocio de bar-cafetaría en función das 
necesidades do establecemento.

APS7.2 Manexar aplicacións informáticas sinxelas para a xestión do bar-cafetaría.

APS7.3 Utilizar internet e correo electrónico como fonte de información e vía de comunicación para 
a actividade do bar-cafetaría.

APS7.4 Promover a actividade empresarial do pequeno negocio de bar-cafetaría a través de 
internet.
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