
Cualificación profesional. Código. Nivel.

Cuestionario de autoavaliación 

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario básico, en 

servizos de restauración.

Unidade de competencia. Nivel.

2UC1051_2

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

Código.

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Dirección de servizos de restauración SHOT05 Grao superior

Dirección de cociña SHOT04 Grao superior

Servizos en restauración MHOT02 Grao medio

Xestión de procesos de servizo en restauración HOT334_3 3

Dirección en restauración HOT331_3 3

Servizos de bar e cafetaría HOT327_2 2

Servizos de restaurante HOT328_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.

Atender as peticións da clientela nos servizos de restauración 
formuladas oralmente nun nivel sinxelo de inglés.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Expresarse de xeito oral en inglés ante a clientela durante a prestación dos servizos de 
restauración, cando se refira a situacións predicibles.

APS1.2 Dar resposta á clientela sobre detalles xerais expresados oralmente en inglés, para facilitar 
a prestación dos servizos de restauración.

Utilizar a documentación referente aos servizos de restauración escrita 
en inglés de complexidade moi reducida.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Utilizar na súa actividade a documentación específica dos servizos de restauración escrita 
en inglés.

APS2.2 Utilizar a documentación específica xerada para a comunicación interna nos servizos de 
restauración.

Expresar en inglés mensaxes breves e sinxelas durante o desempeño 
das súas funcións nos servizos de restauración.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Expresar oralmente en inglés mensaxes breves e sinxelas.

APS3.2 Atender aos condicionantes para expresarse oralmente en inglés durante o desempeño das 
súas funcións dos servizos de restauración

Emitir mensaxes breves escritas en inglés cun vocabulario sinxelo 
referidas a situacións propias da actividade de servizos de restaurante.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Emitir mensaxes breves escritas en inglés cun vocabulario sinxelo, referidas a situacións 
propias da actividade de servizos de restaurante.

APS4.2 Atender aos condicionantes para a comunicación escrita en inglés

Interactuar en inglés con un ou varios clientes con mensaxes breves e 
sinxelas durante o desempeño das súas funcións nos servizos de 

restauración.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Comunicarse en inglés con mensaxes breves e sinxelas con un ou varios clientes en 
situacións propias da actividade de restauración.

APS5.2 Atender aos condicionantes para interactuar coa clientela en inglés referidos a situacións 
propias da actividade de bar-cafetaría.
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