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Profesorado asignado ao módulo ROSA NIEVES HERMIDA RAMON,BEGOÑA CASTIÑEIRAS MÍGUEZ (Subst.)

Profesorado responsable
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- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Aplica técnicas de comunicación, e analiza as súas características e as súas posibilidades.

RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas necesidades e as características do servizo ou do produto.

RA3 - Transmite a imaxe de negocio en relación coas características e cos obxectivos da empresa.

RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e identifica a lexislación aplicable.

RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do grao de satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as técnicas de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.2 Describíronse as características, as vantaxes e os inconvenientes das canles de comunicación.

CA1.3 Definíronse os parámetros que caracterizan a atención adecuada en función da canle de comunicación utilizada.

CA1.4 Describíronse as técnicas de comunicación máis utilizadas segundo as canles de comunicación.

CA1.5 Identificáronse os erros máis habituais na comunicación.

CA1.6 Definíronse os parámetros para controlar a claridade e a precisión na transmisión e na recepción da información.

CA1.7 Valorouse a importancia da linguaxe non verbal na comunicación presencial.

CA1.8 Valorouse a importancia da actitude e da imaxe persoal.

CA1.10 Identificáronse os elementos fundamentais na comunicación oral.

CA2.1 Identificáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela.

CA2.2 Caracterizáronse os tipos de clientes.

CA2.3 Clasificáronse e caracterizáronse as etapas dun proceso de comunicación.

CA2.4 Analizouse, de ser o caso, a información histórica da clientela.

CA2.5 Interpretouse o comportamento da clientela.

CA2.6 Identificáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo por parte da clientela.

CA2.8 Valoráronse as interferencias que dificultan a comunicación coa clientela.

CA2.9 Describíronse as actitudes positivas cara á clientela no acollemento e na despedida.

CA3.1 Identificáronse as ferramentas e os elementos básicos de márketing.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Definiuse o concepto de imaxe da empresa.

CA3.3 Relacionáronse os protocolos de funcionamento cos obxectivos e coas características do servizo.

CA3.4 Identificáronse as formulas de cortesía e de tratamento protocolario.

CA3.5 Valorouse a necesidade de transmitir unha información diversa e precisa.

CA3.6 Describíronse os elementos fundamentais para transmitir na comunicación telefónica a imaxe adecuada da empresa.

CA3.7 Valorouse a importancia da imaxe corporativa para transmitir os obxectivos da empresa.

CA3.9 Describíronse as técnicas para proporcionar unha información exacta e adecuada.

CA4.1 Definíronse os conceptos formais e non formais de queixas, reclamacións e suxestións.

CA4.2 Recoñecéronse os principais motivos de queixas de clientes nas empresas de mantemento de vehículos.

CA4.3 Xerarquizáronse en función do tipo de organización as canles de presentación de reclamacións.

CA4.4 Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións no seu ámbito de competencia.

CA4.6 Valorouse a importancia das queixas, reclamacións e suxestións como elemento de mellora continua.

CA4.7 Definíronse as actitudes e o protocolo fronte as reclamacións.

CA4.8 Definíronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de atención á clientela e xestión de queixas e reclamacións.

CA4.9 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se anticipar ás incidencias no proceso.

CA5.1 Describíronse as incidencias comúns nos procesos de atención á clientela en empresas de mantemento de vehículos.

CA5.2 Definiuse o concepto de calidade e as súas implicacións na atención á clientela.

CA5.3 Identificáronse os factores que inflúen na calidade de prestación do servizo.

CA5.5 Relacionouse a calidade de servizo coa fidelización da clientela.

CA5.6 Analizáronse as características do servizo prestado en comparación coas necesidades da clientela.

CA5.7 Describíronse os métodos de avaliación da eficiencia na prestación do servizo.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Aplica técnicas de comunicación, e analiza as súas características e as súas posibilidades.

RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas necesidades e as características do servizo ou do produto.

RA3 - Transmite a imaxe de negocio en relación coas características e cos obxectivos da empresa.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e identifica a lexislación aplicable.

RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do grao de satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.9 Adaptáronse a actitude e o discurso á situación de partida.

CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA2.7 Procedeuse cunha forma e unha actitude adecuadas na atención e no asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación utilizada.

CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA3.8 Aplicáronse as normas de seguridade, confidencialidade e discreción que se deben respectar nas comunicacións.

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA4.5 Aplicouse a normativa no proceso de resolución de reclamacións de clientes.

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA5.4 Obtívose información de clientes para coñecer as súas necesidades e as súas demandas.

CA5.8 Propuxéronse medidas de resolución ante problemas tipo de atención á clientela en empresas de mantemento de vehículos.

CA5.9 Presentáronse conclusións a través de informes acerca da satisfacción da clientela, e achegáronse medidas que poidan mellorar a calidade do
servizo.

CA5.10 Transmitíronselle ao departamento correspondente os defectos detectados no produto ou no servizo para mellorar a súa calidade.

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

Os mínimos esixibles en cada unidade didáctica serán os sinalados na presente programación a través dos criterios de avaliación que a

continuación se detallan:

Na parte teórica:

Técnicas de comunicación.

CA 1.5 Identificáronse os erros máis habituais na comunicación.

CA 1.6 Definíronse os parámetros para controlar a claridade e a precisión na transmisión e na recepción da información.

CA1.7 Valorouse a importancia da linguaxe no verbal na comunicación.

CA1.8 Valorouse a importancia da actitude e da imaxe persoal.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

Atención a clientela.

CA2.5 Interpretouse o comportamento da clientela.

CA2.9 Describíronse as actitudes positivas cara á clientela no acollemento e na despedida.

Transmisión de imaxe de empresa.

CA3.2 Definiuse o concepto de imaxe da empresa.

CA3.3 Relacionáronse os protocolos de funcionamento cos obxectivos e coas características do servizo.

Xestión de queixas, reclamacións e suxestións.

CA4.4 Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións no seu ámbito de competencia.

CA4.6 Valorouse a importancia da queixas, reclamacións e suxestións como elemento de mellora continua.

CA 4.7 Definíronse as actitudes e o protocolo fronte as reclamacións.

CA4.8 Definíronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de atención á clientela e xestión de queixas e reclamacións.

CA4.9 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se anticipar ás incidencias no proceso.

Control de calidade dos servizos.

CA5.3 Identificáronse os factores que inflúen na calidade de prestación do servizo.

CA5.6 Analizáronse as características do servizo prestado en comparación coas necesidades da clientela.

Na parte práctica.

Técnicas de comunicación.

CA1.9 Adaptáronse a actitude e o discurso á situación de partida.

CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

Atención a clientela.

CA2.7 Procedeuse cunha forma e unha actitude adecuada na atención e no asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación

utilizada.

CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

Xestión de queixas, reclamacións e suxestións.

CA4.5 Aplicouse a normativa no proceso de resolución de reclamacións de clientes.

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

Control de calidade dos servizos.

CA5.4 Obtívose información de clientes para coñecer as súas necesidades e as súas demandas.

CA5.9 Presentáronse conclusións a través de informes acerca da satisfacción da clientela, e achegáronse medidas que poidan mellorar a calidade

do servizo.

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

O peso xenérico das probas prácticas será do 50% da nota e o das probas escritas, 50%. O alumnado deberá superar un mínimo do 50% (5 sobre

10) en cada unha das probas prácticas e teóricas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba será teórica, mediante un exame tipo test, no cal dúas respostas incorrectas restarán o valor de unha correcta (as

cuestións non respostadas non penalizarán).

A duración da proba é de 90 minutos

As persoas candidatas serán convocadas para a proba en día e hora en único chamamento mediante taboeiro de anuncios do centro.

As persoas candidatas terán sobre a mesa durante a proba o seu documento de identificación (DNI, carnet de conducir ou pasaporte)

4.a) Primeira parte da proba
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Poden empregar únicamente bolígrafos de cor azul o negro.

Está prohibido o uso de: móviles, dispositivos de transmisión de información ou datos, calculadoras programables, gráficas ou aparellos con

capacidade para almacenar e transmitir datos. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo da proba.

Debido a situación xerada pola COVID 19 e imprescindible o uso de mascarilla, manter a distancia de seguridade, así como a ventilación nas aulas

como está recollido na guía protocolo COVID  que se  atopa na páxina web do centro ((https://www.edu.xunta.

gal/centros/cifpcoroso/system/files/u47/Guia.resume.protocolo.Version.Alumnado_0.pdf) e que se debe ler antes de asistir a proba.

A superación desta proba suporá o paso á proba práctica.

4.b) Segunda parte da proba

A proba práctica consistirá en catro supostos prácticos nos cales se valorarán as habilidades en:

-Técnicas de comunicación

-Atención á clientela

-Xestión de queixas, reclamacións e suxestións

-Control da calidade dos servizos.

A duración da proba é de 90 minutos

As persoas candidatas serán convocadas para a proba en día e hora en único chamamento mediante taboleiro de anuncios do centro.

As persoas candidatas terán sobre a mesa durante a proba o seu documento de identificación (DNI, carné de conducir ou pasaporte)

Poden empregar unicamente bolígrafos de distintas cores e rotuladores.

Está prohibido o uso de: móbiles, dispositivos de transmisión de información ou datos, calculadoras programables, gráficas ou aparellos con

capacidade para almacenar e transmitir datos. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo da proba.

Debido a situación xerada pola COVID 19 e imprescindible o uso de mascarilla, manter a distancia de seguridade, así como a ventilación nas aulas

como está recollido na guía protocolo COVID  que se atopa na páxina web do centro ((https://www.edu.xunta.

gal/centros/cifpcoroso/system/files/u47/Guia.resume.protocolo.Version.Alumnado_0.pdf) e que se debe ler antes de asistir a proba.
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