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CURSO DE CAMAREIRO/A DE SALA E BARRA   

  

CONTIDOS 

 

A continuación preséntanse os contidos do curso, divididos en 4 módulos: 

 

Modulo I. Introdución á hostalaría. 

 

1. Definición e clasificación dos establecementos de restauración. 

 

2. Normas xerais de hixiene e comportamento. 

 

 

Modulo II. Cafetaría. 

 

1. Coñecemento de mobiliario, maquinaria e vaixela propia do bar. 

a. Maquinaria do bar-cafetería. 

b. Material do bar-cafetería. 

c. Mobiliario. 

 

2. Normas de atención e servizo ao cliente en barra e mesa. 

a. Acollida de clientes. 

b. Situacións que deben evitarse. 

c. Despedida de clientes. 

 

3. Mise-en-place do bar-cafetaría. 

a. Limpeza de mobiliario. 

b. Repaso de material. 

c. Reposición de xéneros. 

 



                                                                 

 

d. Preparación de aperitivos e canapés. 

 

4. Preparación e servizo das distintas ofertas de cafetaría. 

a. Elaboracións en cafetera. 

b. Elaboración de cafés, infusións e chocolates. 

c. Elaboracións en ferro. 

d. Elaboración de torradas, sándwiches, tortillas, tortitas, etc. 

e. Outras elaboracións. 

f. Salsas, ensaladas, cups e sangrías. 

 

Modulo III. Restaurante. 

 

1. Coñecemento do mobiliario, maquinaria e vaixela propia do restaurante. 

a. Mobiliario de comedor.Maquinaria e aparellos de comedor. 

b. Material de restaurante. 

 

2. Mise-en-place do restaurante. 

c. Repaso de material. 

d. Petit menage. 

e. Montaxe de aparadores. 

f. Montaxes de mesas para restaurante. 

 

3. Servizo de mesas. 

a. Acollida de clientes. 

b. Formas de servir. 

c. Toma de comanda. 

d. Tipos de servizo. 

e. Servizo de viños e bebidas no restaurante. 

f. Desbarase e limpeza de mesas. 

 

  



                                                                 

 

g. Servizo de café e licores. 

h. Entrega de factura e despedida de clientes. 

i. Prácticas. 

 

4. Distintas ofertas gastronómicas. 

a) Salsas, peixes e mariscos, sopas e cremas, entremeses, ovos e tortillas, 

ensaladas, guarnicións, carnes e sobremesas. 

b) Elaboracións á vista do cliente. 

 

Modulo IV. Banquetes. 

 

1.- Diferentes ofertas de banquetes. 

a) Congresos. 

b) Reunións de traballo. 

c) Vodas. 

d) Buffets. 

e) Coffee break. 

f) Brunch. 

 

2.- Lectura e interpretación de follas de servizo. 

 

 

3.- Mise-en-place de banquetes. 

a) Realización e proxección do esqueleto. 

b) Repaso de material. 

c) Montaxe de mesas. 

 

4.- Servizo de banquetes.  

 Práctica Desenvolvemento do servizo. 

 Desenvolvemento do servizo. 

 



                                                                 

 

 Servizo de bebidas. 

 Servizo de consomés. 

 Servizo de cóctel de mariscos. 

 Servizo de sorbete. 

 Servizo de café e licores. 

 Despedida de clientes. 

 Recollida de mesas. 

 

 

METODOLOXÍA 

 

As clases presenciais serán de 5 horas de duración diarias (de 9:00 a 14:00 horas) e terán 

un carácter teórico-práctico, para facilítalo aprendizaxe dos asistentes. 

 


