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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano 
académico 

15014556 CIFP Coroso Ribeira 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 

profesional 

Familia 
profesional 

Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

INA Industria 
Alimentaria 

CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios Ciclos 
formativos 

de grao 
medio 

Réxime 
xeral 

ordinario. 
DUAL 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais  

MP0146 Venda e comercialización de produtos alimentarios 2019/2020 4 70 70 

Profesorado asignado ao 
módulo 

Germán López Martínez 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo -Procesos de servizos en 
restaurante- evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de 
marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a 
desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programadas. 

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación 
mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 
2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

UD2 

CA1.1 - Identificáronse os tipos de custo.  
CA1.2 - Determináronse as variables que interveñen no custo e no beneficio.  
CA1.3 - Realizouse o escandallo do produto elaborado.  
CA1.5 - Fixouse o prezo dun produto cun beneficio establecido.  
CA1.7 - Identificáronse os condicionantes dos prezos de venda dos produtos alimentarios. 

UD3 

CA2.1 - Identificáronse os catro elementos da mercadotecnia: prezo, lugar, promoción e produto.  
CA2.3 - Analizáronse e caracterizáronse as principais canles de comercialización para os produtos 
alimentarios.  
CA2.5 - Recoñecéronse os sistemas de comunicación presencial e non presencial, con aplicación das 
técnicas que facilitan a empatía coa clientela.  
CA2.6 - Recoñecéronse as variables que interveñen na conduta e na motivación da compra por parte 
da clientela.  
CA2.7 - Identificouse a tipoloxía da clientela e as súas necesidades de compra.  
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UD4 

CA3.1 - Enumeráronse as fases da operación de venda  
CA3.2 - Describíronse as variables que interveñen no prezo de venda.  
CA3.3 - Calculouse o xuro de aprazamento, as cotas de pagamento e o prezo da operación segundo 
as condicións do proceso pactado.  
CA3.4 - Calculáronse os descontos, o prezo de venda total e as marxes comerciais en función das 
condicións de pagamento e os impostos que gravan a operación de venda  
CA3.6 - Identificouse e formalizouse a documentación asociada ao cobramento e ao pagamento.  

UD5 
CA4.2 - Describiuse a forma e actitude na atención e no asesoramento á clientela.  
CA4.3 - Explicáronse as técnicas de venda básicas para captar a atención e espertar o interese en 
función do tipo de cliente  
CA4.5 - Analizáronse as estratexias para identificar a satisfacción da clientela  

UD.-6 
CA5.1 - Identificáronse as técnicas para prever e resolver conflitos.  
CA5.2 - Describíronse as técnicas utilizadas para afrontar queixas e reclamacións da clientela  
CA5.3 - Recoñeceuse o proceso que se debe seguir ante unha reclamación  
CA5.5 - Identificouse a documentación asociada ás reclamacións. 

UD.- 1 (Formación na empresa) 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a 
avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, 
así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD) e 
guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e 
comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da 
segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de 
recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

Non hai alumnado pendente de recuperar avaliacións anteriores. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado 
con perda de dereito á avaliación continua (PD) 

Non hai alumnado matriculado neste módulo en condicións de perda de dereito á a avaliación continua 
(PD), nin se vai dar o caso no presente trimestre debido á situación sanitaria que estamos tendo, polo 
que non é preciso establecer un modelo de proba de avaliación extraordinaria ao respecto. 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes 
anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado 

Recordar que estas actividades de reforzo e repaso e ampliación están preferentemente indicadas para 
o alumnado que superou as dúas primeiras avaliacións positivamente, coa finalidade de reforzo e 
mellora da súa cualificación na 3ª avaliación. 

Este supón un caso especial por tratarse dun grupo de formación DUAL. Deste xeito a formación deste 
trimestre centrarase na unidade didáctica de formación en empresa que non puideron recibir. 

Como medidas de reforzo e repaso e ampliación das aprendizaxes anteriores, colgaranse na Aula 
Virtual do centro unhas actividades relativas ás unidades didácticas xa impartidas. Estas requirirán un 
maior grado de elaboración dende o punto de vista investigador para ampliar conceptos e conseguir 
unha maior motivación do alumnado. Faremos fincapé e se plantexarán actividades das unidades 
didácticas correspondentes ó terceiro trimestre para lograr unha formación completa do módulo.  

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no 
módulo 

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o 
desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación 
profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente 
realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características 
e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, 
serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación 
inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou 
cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. Non se detectaron entón 
necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado. 

 

 

 

 

Ribeira, 11 de maio de 2020 

 

 

Asdo.: O profesor 
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