
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Afonso X O Sabio 2019/202015027873 Cambre

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0655 Xestión loxística e comercial 62019/2020 126105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA RAMOS VÁZQUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O entorno produtivo de Cambre e concellos limítrofes está composto por pemes maioritariamente do sector servizos. A programación está

orientada a este tipo de empresas.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0655_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Elaboración do plan de
aprovisionamento

Elaboración de plans de aprovisionamento analizando
información das distintas áreas da organización ou empresa

25 20 X

2 Selección de provedores Realización de procesos de selección de provedores
analizando as condicións técnicas e parámetros habituais

18 14 X

3 Planificación da xestión da
relación con provedores

Planificación da xestión das relacións cos provedores
aplicando técnicas de negociación e comunicación

23 18 X

4 Programación do seguimento e
control das variables do
aprovisionamento

Programación do seguimento documental e os controis do
proceso de aprovisionamento aplicando os mecanismos
previstos no programa e utilizando aplicacións informáticas

25 20 X

5 Fases e operacións da cadea
loxística

Establecemento das fases e operacións da cadea loxística,
para asegurar a trazabilidade e calidade no seguimento da
mercadoría

35 28 X

Total: 126

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elaboración do plan de aprovisionamento 25

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora plans de aprovisionamento analizando información das áreas da organización ou empresa. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elaboración do plan de aprovisionamento. Fases. 6,011.1 Comprender a relación entre as distintas funcións da empresa e o
aprovisionamento e os obxectivos da función de aprovisionamento

1.2 Comprender as fases do aprovisionamento, dende a detección de
necesidades ata a recepción da mercadoría

Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento 6,022.1 Coñecer a distintas variables: previsión de demanda, volume de pedido,
prezo, prazo de entrega, prazo de pagamento

Xestión e métodos de xestión de stocks 13,033.1 Comprender os diferentes métodos e mecanismos de xestión de stocks

3.2 Determinar o tamaño de pedido e punto de pedido

3.3 Coñecer e interpretar os custos de inventario a partir dos datos recibidos

25TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 13 CA1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de
necesidades ata a recepción da mercadoría.

PE.1 - Fases do programa de
aprovisionamento

•

S 12 CA1.2 Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de
aprovisionamento que garanta a calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido.

PE.2 - Parámetros que configuran un
programa de aprovisionamento

•

S 10 CA1.3 Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada
departamento implicado.

LC.1 - Previsións de venda e/ou demanda
do período de cada departamento

•

S 10 CA1.4 Contrastáronse os consumos históricos e a lista de materiais e pedidos realizados en
función do cumprimento dos obxectivos do plan de vendas e/ou produción previsto pola
empresa ou a organización.

PE.3 - Comparación dos consumos-vendas
ou produción previstos

•

S 10 CA1.5 Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos
que o compoñen.

LC.2 - Custo do programa de
aprovisionamento

•

S 10 CA1.6 Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en
conta a previsión de existencias.

PE.4 - Capacidade óptima de
almacenamento

•

S 10 CA1.7 Elaboráronse as ordes de subministración de materiais con data, cantidade e lotes,
indicando o momento e o destino ou a situación da subministración ao almacén e/ou ás
unidades produtivas precedentes.

LC.3 - Ordes de subministración de
materiais

•

S 10 CA1.8 Previuse con tempo suficiente o reaprovisionamento da cadea de subministración
para axustar os volumes de existencias ao nivel de servizo, evitando os
desabastecementos.

LC.4 - Reaprovisionamento da cadea de
subministración

•

N 10 CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de
xestión de existencias e aprovisionamento.

LC.5 - Aplicación informática de xestión de
existencias e aprovisionamento

•

N 5  CA1.10 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo
procedementos normalizados de xestión de pedidos e control do proceso.

LC.6 - Calidade do proceso de
aprovisionamento

•
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100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relacións entre as funcións da empresa e o aprovisionamento.

 0Xestión de existencias

  Métodos de xestión de existencias.

 Obxectivos da función de aprovisionamento.

 Plan de aprovisionamento: fases.

 Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento.

 Sistemas informáticos de xestión de existencias.

 Determinación das existencias de seguridade.

 Tamaño óptimo de pedidos.

 Punto de pedido e lote de pedido que optimiza as existencias no almacén.

 Ruptura de existencias e o seu custo. Custoss de demanda insatisfeita.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Elaboración do plan de
aprovisionamento. Fases. -
Explicaranse as distintas
funcións da empresa co
aprovisionamento e
estudaranse as súas fases

Explicar os obxectivos
e as fases dun plan de
aprovisionamento

• Comprender os
obxectivos e as fases
dun plan de
aprovisionamento

• Exercicios realizados
sobre plans de
aprovisionamento

• Libro de texto, apuntes,
audiovisuales,
ordenadores, conexión
a internet

• PE.1 - Fases do
programa de
aprovisionamento

•

PE.2 - Parámetros que
configuran un programa
de aprovisionamento

•

6,0Variables que inflúen nas
necesidades de
aprovisionamento -
Explicaranse as diferentes
variables que inflúen

Explicar a previsión de
demanda, volumen de
pedido, prezo, prazo de
entrega, prazo de
pagamento.

• Analizar as variables
que inflúen no
aprovisionamento,
segundo a situación da
empresa

• Resolución de casos
prácticos relacionados

• Libro de texto, apuntes,
audiovisuais,
ordenadores, conexión
a internet

• LC.1 - Previsións de
venda e/ou demanda do
período de cada
departamento

•

PE.3 - Comparación dos
consumos-vendas ou
produción previstos

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

13,0Xestión e métodos de
xestión de stocks -
Explicaranse os diferentes
métodos e mecanismos de
xestión de stocks

Explicar os diferentes
métodos e mecanismos
de xestión de stocks

• Comprender os
diferentes métodos e
mecanismos de xestión
de stocks

• Exercicios de xestión
de stocks

• Libro de texto, apuntes,
audiovisuales,
ordenadores, conexión
a internet

• LC.2 - Custo do
programa de
aprovisionamento

•

LC.3 - Ordes de
subministración de
materiais

•

LC.4 -
Reaprovisionamento da
cadea de
subministración

•

LC.5 - Aplicación
informática de xestión de
existencias e
aprovisionamento

•

LC.6 - Calidade do
proceso de
aprovisionamento

•

PE.4 - Capacidade
óptima de
almacenamento

•

25,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Selección de provedores 18

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza procesos de selección de provedores analizando as condicións técnicas e os parámetros habituais. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Procesos de selección de provedores 4,011.1 Identificar as fontes de subministración e busca dos provedores
potenciais

Petición de ofertas de aprovisionamento. Análise comparativa
de ofertas

4,022.1 Presentar peticións de ofertas e prego de condicións de
aprovisionamento

Criterios de selección/avaliación de provedores 3,033.1 Identificar os criterios económicos, de servizo, de calidade e factores de
risco na selección/avaliación de provedores

Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de
provedores

4,044.1 Utilizar ferramentas informáticas na xestión e seguimento de proveedores

Rexistro e valoración de provedores: arquivo e actualización 3,055.1 Utilizar ficheiros de proveedores e produtos

18TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.1 Identificáronse as fontes de subministración e procura de provedores. PE.1 - Fontes de subministración e procura
de provedores.

•

S 10 CA2.2 Confeccionouse un ficheiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios de
procura en liña e off-line.

LC.1 - Ficheiro cos provedores potenciais•

S 10 CA2.3 Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento. PE.2 - Ofertas e prego de condicións de
aprovisionamento

•

S 10 CA2.4 Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas
para a súa posterior avaliación.

PE.3 - Avaliación de ofertas de provedores•

S 15 CA2.5 Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores
(económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.).

PE.4 - Criterios esenciais na selección de
ofertas de provedores

•

S 15 CA2.6 Comparáronse as ofertas de varios provedores de acordo cos parámetros de prezo,
calidade e servizo.

PE.5 - Comparación das ofertas de varios
provedores

•

S 10 CA2.7 Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico
que, sobre o total, represente cada variable considerada.

PE.6 - Establecemento dun baremo dos
criterios de selección

•

N 15 CA2.8 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de
xestión de provedores.

LC.2 - Uso da aplicación informática de
xestión de provedores

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Identificación de fontes de subministración e procura dos provedores potenciais en liña e off-line.

 Petición de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento.

 Criterios de selección e avaliación de provedores.

 Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores.

 Rexistro e valoración de provedores.

 Análise comparativa de ofertas de provedores.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Procesos de selección de
provedores - Explicaranse
as fontes de
subministración e busca
dos provedores potenciais

Explicación das fontes
de subministración e
busca dos provedores
potenciais

• Identificar as fontes de
subministración e
busca dos provedores
potenciais

• Exercicio relacionado
cas fontes de
subministración e
busca dos provedores
potenciais

• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.
Ordenadores e
conexión internet

• PE.1 - Fontes de
subministración e
procura de provedores.

•

PE.4 - Criterios esenciais
na selección de ofertas
de provedores

•

4,0Petición de ofertas de
aprovisionamento. Análise
comparativa de ofertas -
Explicarase cómo pedir
ofertas e prego de
condicións de
aprovisionamento

Explicación sobre
petición de ofertas e
prego de condicións de
aprovisionamento

• Realizar petición de
ofertas e prego de
condicións de
aprovisionamento

• Exercicios relacionados• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.
Ordenadores e
conexión internet

• PE.2 - Ofertas e prego
de condicións de
aprovisionamento

•

PE.5 - Comparación das
ofertas de varios
provedores

•

3,0Criterios de
selección/avaliación de
provedores - Explicaranse
os criterios económicos, de
servizo, de calidade e
factores de risco na
selección/avaliación de
provedores

Explicación dos
criterios económicos,
de servizo, de calidade
e factores de risco na
selección/avaliación de
provedores

• Identificar os criterios
económicos, de
servizo, de calidade e
factores de risco na
selección/avaliación de
provedores

• Exercicios de análise e
identificación
relacionados

• Libro de texto.
Proxector e encerado.
Textos de apoio.
Internet.

• PE.3 - Avaliación de
ofertas de provedores

•

PE.6 - Establecemento
dun baremo dos criterios
de selección

•

4,0Aplicacións informáticas de
xestión e seguimento de
provedores - Explicarase o
uso da aplicación
informática na xestión dos
provedores

Explicación do
funcionamento do
programa informático

• Usar o programa de
xestión de provedores

• Exercicios realizados• Proxector e encerado.
Programa de xestión.

• LC.2 - Uso da aplicación
informática de xestión de
provedores

•

3,0Rexistro e valoración de
provedores: arquivo e
actualización - Explicarase
o uso de ficheiros de
provedores e produtos

Explicación do uso de
ficheiros de provedores
e produtos

• Realizar exercicios de
uso de ficheiros de
provedores e produtos

• Exercicios realizados• Libro de texto. Textos
de apoio. Proxector e
encerado. Programa de
xestión.

• LC.1 - Ficheiro cos
provedores potenciais

•

18,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación da xestión da relación con provedores 23

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Planifica a xestión das relacións cos provedores aplicando técnicas de negociación e comunicación. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As relacións cos provedores 4,011.1 Comprender as relacións con provedores, os motivos de satisfacción e
discrepancias

Documentos utilizados para o intercambio de información con
provedores

6,022.1 Identificar as ordes de compra, programas de entrega en firme e
planificadas, avisos de envío/recepción, albarás de entrega, facturas,
especificacións do produto e ofertas

Etapas do proceso de negociación con provedores.
Preparación da negociación

6,033.1 Comprender as etapas de preparación, estratexias e actitudes e análise
das situacións de partida e tratamento de obxeccións.

Calidades do negociador: comunicación, persuasión e
habilidades

4,044.1 Estudar e comprender as técnicas de negociación para que a compra se
axuste ao presupostado

Estratexias ante situacións especiais: Monopolio 3,055.1 Comprender a estratexia ante situacións de monopolio, provedores
exclusivos e outras

23TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores. PE.1 - As técnicas máis utilizadas na
comunicación con provedores

•

S 10 CA3.2 Detectáronse as vantaxes, os custos e os requisitos técnicos e comerciais de
implantación dun sistema de intercambio electrónico de datos, na xestión do
aprovisionamento.

LC.1 - Sistema de intercambio electrónico
de datos na xestión do aprovisionamento

•

S 15 CA3.3 Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos
provedores.

PE.2 - Escritos nas solicitudes de
información aos provedores

•

S 10 CA3.4 Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores. LC.2 - Preparación previa das conversas
persoais ou telefónicas cos provedores

•

S 15 CA3.5 Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información
con provedores.

PE.3 - Tipos de documentos utilizados para
o intercambio de información con
provedores.

•

S 15 CA3.6 Explicáronse as etapas nun proceso de negociación de condicións de
aprovisionamento.

PE.4 - Etapas nun proceso de negociación
de condicións de aprovisionamento

•

S 10 CA3.7 Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na compravenda e no
aprovisionamento.

LC.3 - Técnicas de negociación máis
utilizadas na compravenda e no
aprovisionamento.

•

N 10 CA3.8 Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos
programas informáticos adecuados.

LC.4 - Elaboración dun informe que recolla
os acordos da negociación mediante o uso
do programa informático

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos
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Contidos

 Relacións con provedores.

 Documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

 Aplicacións informáticas de comunicación e información con provedores.

 Etapas do proceso de negociación con provedores. Estratexias e actitudes.

 Preparación da negociación.

 Estratexia ante situacións especiais: monopolio, provedores exclusivos, etc.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0As relacións cos
provedores - Explicaranse
as relacións con
provedores, os motivos de
satisfacción e discrepancias

Explicación dos motivos
de satisfacción e
discrepancias nas
relacións con
provedores

• Comprender os motivos
de satisfacción e
discrepancias nas
relacións con
provedores

• Exercicio relacionado• Textos de apoio.
Apuntes. Medios
audiovisuais. Conexión
a internet

• PE.1 - As técnicas máis
utilizadas na
comunicación con
provedores

•

6,0Documentos utilizados para
o intercambio de
información con provedores
- Explicarase a elaboración
de ordes de compra,
programas de entrega en
firme e planificadas, avisos
de envío/recepción, albarás
de entrega, facturas,
especificacións do produto
e ofertas

Explicación de cómo
elaborar ordes de
compra, programas de
entrega en firme e
planificadas, avisos de
envío/recepción,
albarás de entrega,
facturas,
especificacións do
produto e ofertas

• Elaborar ordes de
compra, programas de
entrega en firme e
planificadas, avisos de
envío/recepción,
albarás de entrega,
facturas,
especificacións do
produto e ofertas

• Exercicios relacionados
cos documentos
comerciais

• Texto de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais. Aplicación
informática.

• LC.1 - Sistema de
intercambio electrónico
de datos na xestión do
aprovisionamento

•

LC.4 - Elaboración dun
informe que recolla os
acordos da negociación
mediante o uso do
programa informático

•

PE.2 - Escritos nas
solicitudes de
información aos
provedores

•

PE.3 - Tipos de
documentos utilizados
para o intercambio de
información con
provedores.

•

6,0Etapas do proceso de
negociación con
provedores. Preparación da
negociación - Explicaranse
as etapas de preparación,
estratexias e actitudes e
análise das situacións de
partida e tratamento de
obxeccións.

Explicación da
preparación, estratexias
e actitudes do proceso
de negociación con
provedores

• Comprender a
preparación, estratexias
e actitudes do proceso
de negociación con
provedores

• Exercicios relacionados
co proceso de
negociación con
provedores

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.2 - Preparación
previa das conversas
persoais ou telefónicas
cos provedores

•

PE.4 - Etapas nun
proceso de negociación
de condicións de
aprovisionamento

•

4,0Calidades do negociador:
comunicación, persuasión e
habilidades - Explicaranse
as técnicas de negociación
para que a compra se
axuste ao presupostado

Explicación da
necesidade das
calidades en
comunicación,
persuasión e
habilidades na
negociación cos
provedores

• Comprender a
necesidade das
calidades en
comunicación,
persuasión e
habilidades na
negociación cos
provedores

• Exercicios de calidades
do negociador

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.3 - Técnicas de
negociación máis
utilizadas na
compravenda e no
aprovisionamento.

•

3,0Estratexias ante situacións
especiais: Monopolio -
Explicarase a estratexia
ante situacións de
monopolio, provedores
exclusivos e outras

Explicación da
estratexia ante
situacións de
monopolio, provedores
exclusivos e outras

• Comprender a
estratexia ante
situacións de
monopolio, provedores
exclusivos e outras

• Exercicios de estratexia
ante situacións
especiais dos
provedores

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.3 - Técnicas de
negociación máis
utilizadas na
compravenda e no
aprovisionamento.

•
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23,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Programación do seguimento e control das variables do aprovisionamento 25

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O proceso de aprovisionamento 5,011.1 Identificar as ordes de pedido/entrega; recepción, identificación e
verificación de pedidos; seguimento do pedido e control de saídas do
proceso de aprovisionamento

Diagrama de fluxo da información: seguimento on line e off line 4,022.1 Utilizar aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores

Ratios de control e xestión de provedores 4,033.1 Comprender os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de
provedores

Informes de avaliación de provedores 4,044.1 Comprender análises dos puntos críticos, custos, conclusións e
propostas na avaliación de provedores

Documentación do proceso de aprovisionamento 5,055.1 Elaborar ordes de compra, programas de entrega en firme, avisos de
envío/recepción, albarás de entrega, facturas, especificacións do produto e
ofertas

Normativa vixente sobre envases, embalaxes e etiquetaxe de
produtos e/ou mercadorías

3,066.1 Coñecer a normativa sobre envases, embalaxes e etiquetaxe de produtos
e/ou mercadorías

25TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 12 CA4.1 Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos
realizados a un provedor no momento de recepción no almacén.

PE.1 - Control que deben seguir os pedidos
realizados a un provedor no momento de
recepción no almacén

•

S 10 CA4.2 Definíronse os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de
provedores.

PE.2 - Indicadores de calidade e eficacia
operativa

•

S 10 CA4.3 Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. PE.3 - Incidencias máis frecuentes do
proceso de aprovisionamento

•

S 10 CA4.4 Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción
dun pedido.

PE.4 - Medidas ante as anomalías na
recepción dun pedido

•

S 10 CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e
control do proceso de aprovisionamento.

PE.5 - Documentos internos de rexistro e
control do proceso de aprovisionamento

•

S 10 CA4.6 Elaboráronse informes de avaliación de provedores de xeito claro e estruturado. PE.6 - Informes de avaliación de provedores•

S 13 CA4.7 Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de
información con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando
aplicacións informáticas.

LC.1 - Documentación con
provedoresutilizando aplicacións
informáticas

•

S 10 CA4.8 Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha
empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

LC.2 - Fluxos de información relacionando
os departamentos dunha empresa e os
demais axentes loxísticos

•

N 5 CA4.9 Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe. LC.3 - Normativa sobre envasamento,
embalaxe e etiquetaxe

•
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10  CA4.10 Enlazáronse as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con
outras áreas de información da empresa, como contabilidade e tesouraría.

LC.4 - Enlace das informacións de
aprovisionamento, loxística e facturación
con outras áreas de información da
empresa

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proceso de aprovisionamento.

 Diagrama de fluxo de documentación.

 Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores.

 Razóns de control e xestión de provedores.

 Indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores.

 Informes de avaliación de provedores.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

 Normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe de produtos e/ou mercadorías.

 Comunicación cos departamentos da empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O proceso de
aprovisionamento -
Explicaranse ordes de
pedido/entrega; recepción,
identificación e verificación
de pedidos; seguimento do
pedido e control de saídas
do proceso de
aprovisionamento

Explicación das ordes
de pedido/entrega;
recepción, identificación
e verificación de
pedidos; seguimento do
pedido e control de
saídas

• Comprender as ordes
de pedido/entrega;
recepción, identificación
e verificación de
pedidos; seguimento do
pedido e control de
saídas

• Exercicios relacionados
co proceso de
aprovisionamento

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.4 - Enlace das
informacións de
aprovisionamento,
loxística e facturación
con outras áreas de
información da empresa

•

PE.1 - Control que deben
seguir os pedidos
realizados a un provedor
no momento de
recepción no almacén

•

PE.4 - Medidas ante as
anomalías na recepción
dun pedido

•

4,0Diagrama de fluxo da
información: seguimento on
line e off line - Explicarase o
uso de aplicacións
informáticas de xestión e
seguimento de provedores

Explicación do
diagrama de fluxo de
documentación na
xestión e seguimento
de provedores

• Comprender o
diagrama de fluxo de
documentación na
xestión e seguimento
de provedores

• Uso de aplicación
informática de xestión
no seguimento de
provedores

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.1 - Documentación
con provedoresutilizando
aplicacións informáticas

•

LC.2 - Fluxos de
información relacionando
os departamentos dunha
empresa e os demais
axentes loxísticos

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Ratios de control e xestión
de provedores -
Explicaranse os indicadores
de calidade e eficacia
operativa na xestión de
provedores

Explicación dos
indicadores de calidade
e eficacia operativa na
xestión de provedores

• Coñecer os indicadores
de calidade e eficacia
operativa na xestión de
provedores

• Exercicios relacionados• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• PE.2 - Indicadores de
calidade e eficacia
operativa

•

PE.3 - Incidencias máis
frecuentes do proceso de
aprovisionamento

•

4,0Informes de avaliación de
provedores - Explicarase
cómo analizar os puntos
críticos, custos, conclusións
e propostas na avaliación
de provedores

Análise e explicación
de puntos críticos,
custos, conclusións e
propostas na avaliación
de provedores

• Coñecer os puntos
críticos, custos,
conclusións e
propostas na avaliación
de provedores

• Comprensión de
informes de avaliación
de provedores

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• PE.6 - Informes de
avaliación de provedores

•

5,0Documentación do proceso
de aprovisionamento -
Explicarase a elaboración
de ordes de compra,
programas de entrega en
firme, avisos de
envío/recepción, albarás de
entrega, facturas,
especificacións do produto
e ofertas

Elaboración e
explicación de ordes de
compra, programas de
entrega en firme, avisos
de envío/recepción,
albarás de entrega,
facturas,
especificacións do
produto e ofertas.

• Elaborar ordes de
compra, programas de
entrega en firme, avisos
de envío/recepción,
albarás de entrega,
facturas,
especificacións do
produto e ofertas.

• Exercicios relacionados
ca elaboración de
documentos do
aprovisionamento

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• PE.5 - Documentos
internos de rexistro e
control do proceso de
aprovisionamento

•

3,0Normativa vixente sobre
envases, embalaxes e
etiquetaxe de produtos e/ou
mercadorías - Explicarase a
normativa sobre envases,
embalaxes e etiquetaxe de
produtos e/ou mercadorías

Traslado e
identificación da
normativa legal vixente
sobre outros
aprovisionamentos e
produtos

• Identificar a normativa
legal vixente sobre
outros
aprovisionamentos e
produtos

• Coñecemento da
normativa

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.3 - Normativa sobre
envasamento, embalaxe
e etiquetaxe

•

25,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Fases e operacións da cadea loxística 35

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Define as fases e operacións que deben realizarse dentro da cadea loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a calidade no seguimento da mercadoría. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A función loxística na empresa 6,011.1 Coñecer as características básicas da cadea loxística

Sistema informático e xestión da cadea loxística 5,022.1 Utilizar o sistema informático de trazabilidade e xestión da cadea loxística

Calidade total e Just-in-Time 6,033.1 Comprender a optimización do custo e do servizo, responsabilidade
social corporativa na loxística e a almacenaxe

Xestión da cadea loxística na empresa 6,044.1 Comprender a xestión da rede loxística propia, centros de distribución,
envíos directos, rede de almacéns propios ou arrendados

Os custos loxísticos 6,055.1 Entender os custos directos e indirectos, fixos e variables, de
manipulación da mercadoría, e o seu control

Loxística inversa 6,066.1 Coñecer o tratamento de devolucións, custos afectos ás devolucións,
elementos do servizo ao cliente

35TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 17 CA5.1 Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as
actividades, as fases e os axentes que participan, e as relacións entre eles.

PE.1 - Características básicas da cadea
loxística

•

S 10 CA5.2 Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e
económicos en cada fase da cadea loxística.

LC.1 - Diagramas de fluxos físicos de
mercadorías, de información e económicos
en cada fase

•

S 17 CA5.3 Describíronse os custos loxísticos directos e indirectos, fixos e variables,
considerando todos os elementos dunha operación loxística e as responsabilidades
imputables a cada axente da cadea loxística.

PE.2 - Custos loxísticos•

S 10 CA5.4 Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de
mercadorías.

LC.2 - Alternativas de distribución de
mercadorías

•

S 16 CA5.5 Establecéronse as operacións suxeitas á loxística inversa e determinouse o
tratamento que se lles debe dar ás mercadorías retornadas, para mellorar a eficiencia da
cadea loxística.

PE.3 - Loxística inversa•

S 10 CA5.6 Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, incidencias e
reclamacións na cadea loxística.

LC.3 - Servizo ao cliente na cadea loxística•

N 10 CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de
xestión de provedores.

LC.4 - Aplicación informática de xestión de
provedores

•

S 10 CA5.8 Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios,
devolucións caducadas, embalaxes, etc.

PE.4 - Responsabilidade social corporativa
na loxística

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Función loxística na empresa.

 0Mellora do custo e do servizo.

  Responsabilidade social corporativa na loxística e na almacenaxe.

 Definición e características básicas da cadea loxística.

 Sistema informático de rastrexabilidade e xestión da cadea loxística.

 Calidade total e just in time.

 Xestión da cadea loxística na empresa.

 Custos loxísticos: directos e indirectos, fixos e variables.

 Control de custos na cadea loxística.

 Loxística inversa. Tratamento de devolucións. custos afectos ás devolucións.

 Elementos do servizo á clientela.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A función loxística na
empresa - Definirase e
explicaranse as
características básicas da
cadea loxística

Explicación das
características básicas
da cadea loxística

• Comprender as
características básicas
da cadea loxística

• Exercicios da función
loxística na empresa

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• PE.1 - Características
básicas da cadea
loxística

•

5,0Sistema informático e
xestión da cadea loxística -
Explicarase o sistema
informático de trazabilidade
e xestión da cadea loxística

Explicación do
funcionamento do
sistema informático de
trazabilidade

• Entender o
funcionamento do
sistema informático de
trazabilidade

• Exercicios relacionados
coas fases e axentes
que participan na
xestión

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.4 - Aplicación
informática de xestión de
provedores

•

6,0Calidade total e Just-in-
Time  - Explicarase a
optimización do custo e do
servizo, responsabilidade
social corporativa na
loxística e a almacenaxe

Explicación da
optimización do custo e
do servizo na loxística

• Coñecer a optimización
do custo e do servizo
na loxística

• Exercicios de
optimización de custos
e de servizos

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.2 - Alternativas de
distribución de
mercadorías

•

PE.4 - Responsabilidade
social corporativa na
loxística

•

6,0Xestión da cadea loxística
na empresa - Explicarase a
xestión da rede loxística
propia, centros de
distribución, envíos
directos, rede de almacéns
propios ou arrendados

Explicación da xestión
da rede loxística propia,
distribución, envíos,
almacéns...

• Realizar a xestión da
rede loxística propia,
distribución, envíos,
almacéns...

• Exercicio sobre
empresa simulada

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.1 - Diagramas de
fluxos físicos de
mercadorías, de
información e
económicos en cada
fase

•

6,0Os custos loxísticos -
Aclararanse os custos
directos e indirectos, fixos e
variables, de manipulación
da mercadoría, e o seu
control

Explicación dos custos
directos e indirectos,
fixos e variables, de
manipulación da
mercadoría

• Comprender os custos
directos e indirectos,
fixos e variables, de
manipulación da
mercadoría na loxística

• Exercicios de custos
loxísticos

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• PE.2 - Custos loxísticos•

6,0Loxística inversa -
Desenvolverase o
tratamento de devolucións,
custos afectos ás
devolucións, elementos do
servizo ao cliente

Explicación do
tratamento de
devolucións, custos das
devolucións, elementos
de servizo ao cliente

• Coñecer o tratamento
de devolucións, custos
das devolucións,
elementos de servizo
ao cliente

• Exercicios de loxística
inversa

• Textos de apoio.
Apuntes. Conexión a
internet. Medios
audiovisuais

• LC.3 - Servizo ao cliente
na cadea loxística

•

PE.3 - Loxística inversa•
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35,0TOTAL
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Todos os que aparecen nos criterios de avaliación das unidades didácticas --> (4. Deseño de unidades didácticas: 4.c. Axustar avaliación)

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1. Para superar positivamente o módulo profesional dividirase en 2 avaliacións  onde se aplicarán os seguintes criterios:

-Realizaranse probas obxectivas  de coñecemento sobre cada unha das unidades didácticas. Estas probas serán puntuadas entre 0 e 10 puntos

debendo obterse unha nota mínima de 5 puntos para superar a avaliación cando so se realizase un exame, e unha nota mínima de 4 cando no

trimestre se realizasen máis dunha proba , sempre que a media de todas elas acadase como mínimo un 5.

-Realizaranse traballos ou exercicios individuais para entregar á profesora das unidades temáticas do programa por parte dos estudantes.

-Valorase a participación, actitude, esforzo, comportamento,  asistencia e puntualidade.

2. Notas trimestrais de avaliación. A nota trimestral calcularase, en base a 3 conceptos, da seguinte maneira:

-Probas obxectivas (exames). A nota media das probas obxectivas realizadas no trimestre ponderará nun 70% como máximo da nota trimestral de

avaliación. A estes efectos a nota media obtida nos exames realizados no trimestre multiplicarase por 0,70

- Traballos individuais ou grupais  a entregar á profesora para a súa corrección ponderarase nun 20% como máximo da nota trimestral de

avaliación. A estes efectos a nota media obtida nos traballos realizados no  trimestre multiplicarase por 0,20.

Estes traballos si non se entregasen na data establecida, sofrirán unha minoración de 1 punto por cada día de retraso sobre a nota acadada na súa

corrección, agás causa de forza maior debidamente xustificada.

-A participación, actitude, esforzo, comportamento, asistencia e puntualidade dará unha puntuación de 1 punto como máximo.

Para aprobar a avaliación trimestral o/a alumno/a deberá ter unha nota global de 5 ou superior e ter aprobadas todas as unidades didácticas

3. NOTA FINAL:

 Para superar o módulo o alumno deberá ter aprobadas todas as unidades didácticas

-As probas obxectivas non superadas poderán ser recuperadas na proba obxectiva final. Nesta proba só é necesario recuperar as unidades

didácticas non superadas durante o curso.

-A nota final será a media das notas trimestrais antes de aplicar o redondeo. Estas notas trimestrais estarán modificadas en función das notas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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obtidas nas partes recuperadas na proba obxectiva final,

- Para aquel alumnado que realice a recuperación de todas as avaliacións no exame final de xuño, a nota máxima que poderá conseguir será de 6

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación plantexaranse de modo individualizado, baseándose nas partes pendentes de recuperar por cada alumno/a. A

profesora indicaralle a cada alumno/a os contidos a recuperar tando no caso de que teñan que ser valorados por probas obxectivas, como se

consistiran na entrega de traballos.

O alumnado que ao longo do curso non superase algunha das avaliacións, obtendo unha cualificación inferior a 5, deberá realizar a

correspondente proba de recuperación que terá lugar  para as unidades didácticas  da 1ª avaliación en xaneiro e para as unidades didácticas da 2ª

avaliación no exame final.

Proba obxectiva final.

Ao remate do curso, despois da segunda avaliación parcial  realizarase unha proba obxectiva final na que cada alumno/a recuperará a/as unidades

didácticas que non teña superadas. A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos,  sendo necesario obter unha nota mínima de 5 para superala.

Para aquel alumnado que realice a recuperación de todas as avaliacións no exame final de xuño, a nota máxima que poderá conseguir será de 6.

De forma extraordinaria poderíase establecer como sistema de recuperación a presentación dalgún traballo relacionado coa materia pendente, que

se puntuaría de 0 a 10 e no que se valoraría: a presentación 20%, a redacción 20% e os contidos 60%

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación continua do/a alumno/a require a asistencia regular ás clases. Quen teña un total de faltas de asistencia non xustificadas ás aulas

superior ó 10% do total do horario do módulo (mais de 13 faltas) perderá o dereito a presentarse as probas parciais obxectivas de cada unidade

didáctica e mesmo perderá as cualificacións parciais das unidades didácticas ás que se houbese presentado.

Estes/as alumnos/as serán avaliados mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a programación

do  módulo. Para estes/as alumnos/as a nota final formarase únicamente coa nota desta proba obxectiva final e deberán obter unha nota de 5 ou

superior para superar o módulo profesional.

Esta proba extraordinaria de avaliación será previa a avaliación final de módulos correspondente

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Mensualmente realizarase unha valoración da evolución da programación

Ó final do ano realizase unha valoración global

Ó final do curso académico realizarase unha enquisa entre o alumnado para valorar a práctica docente

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Observación de coñecementos, procedementos e destrezas do alumno durante o primeiro mes de clase

Confrontación das observacións coas realizadas por outros profesores e coa información do titor

Realización dunha sesión específica de valoración dos alumnos ó final do primeiro mes de aulas

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Atención personalizada na aula

Establecemento de tarefas extraordinarias con seguimento particular polo profesor

Medidas de adaptación curricular, cando sexan necesarias e segundo o establecido normativamente

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores cívicos e profesionais esta presente en todas as unidades didácticas que forman o módulo coa finalidade de formar cida-

dáns e profesionais comprometidos cos valores dunha sociedade democrática

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realización de visitas a empresas e organismos previstas no departamento
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