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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

COM Actividades comerciais Ciclos
formativos de
grao medio

CMCOM01Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1235 Comercio electrónico 72021/2022 147123

MP1235_12 Comunicación, promoción e redes sociais 72021/2022 9680

MP1235_22 Venda en liña 72021/2022 5143

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN MANUEL YÁÑEZ BARGE

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este currículo toma coma base o Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente o título de Técnico en

Actividades Comerciais. DECRETO 49/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo

formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais.

Na comarca temos un amplo catálogo de empresas que requiren o perfil de Técnico en Actividades Comerciais. Empresas de primer nivel mundial

no sector do comercio.

1. As persoas que obteñan o título de técnico en Actividades Comerciais exercerán a súa actividade en calquera sector produtivo dentro da área de

comercialización ou nas seccións de establecementos comerciais, realizando actividades de venda de produtos e/ou servizos a través de diversas

canles de comercialización, ou ben realizando funcións de organización e xestión do seu propio comercio.

Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionan un pequeno comercio ou unha tenda tradicional, ou por conta allea, que

exercen a súa actividade nos departamentos ou nas seccións de comercialización de calquera empresa ou organización, en diversos subsectores:

- En establecementos comerciais pequenos, medianos ou grandes, traballando por conta allea en diferentes seccións comerciais.

- Na comercialización de produtos e servizos por conta propia e allea, fóra do establecemento comercial.

- No departamento comercial de pequenas e medianas empresas (peme) e empresas industriais.

- No departamento de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias de organismos públicos.

- En empresas industriais e comerciais grandes e medianas.

- No sector do comercio retallista.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Vendedor/a, vendedor/a técnico/a, representante comercial, orientador/a comercial, promotor/a, televendedor/a, vendedor/a a distancia,

teleoperador/a (en call centers), axente de información e atención á clientela, caixeiro/a ou repoñedor/a, operador/a de contact centers,

administrador/a de contidos en liña, comerciante de tenda, xerente de pequeno comercio, técnico/a en xestión de existencias e almacén, xefe/a de

almacén, responsable de recepción de mercadorías, responsable de expedición de mercadorías, técnico/a en loxística de almacéns, técnico/a de

información e atención á clientela en empresas.

3. As funcións das persoas con esta titulación no posto de traballo estarán afectadas de xeito considerable pola aplicación xeneralizada das novas

tecnoloxías na xestión diaria do seu pequeno establecemento, que se aplican principalmente a:

- Procesos de xestión de existencias de mercadorías.

- Procesos de aprovisionamento de mercadorías.

- Procesos de cobramento a través de terminais punto de venda.

- Procesos de implantación das accións de márketing no relativo a produto ou servizo, prezos, promocións e distribución.

- Posta en marcha de accións promocionais dos produtos ou servizos no establecemento comercial.

- Procesos de comercialización dos produtos e servizos.

- Comunicación, información e atención á clientela a través de teléfono ou da internet.

- Procesos de comercialización a través de canles dixitais.

- Control de calidade dos servizos prestados.

4. Este módulo contén a formación necesaria para o desempeño de actividades relacionadas coa venda de produtos ou servizos a través da

internet.

A función de vendas pola internet abrangue aspectos como:

- Colaboración na aplicación do plan de márketing dixital.

- Realización de accións encamiñadas á venda pola internet.

- Mantemento da páxina web da empresa.

- Actualización en tempo real do catálogo en liña de produtos.

- Xestión da tenda virtual.

- Utilización de redes sociais para potenciar as vendas.

- Inclusión da empresa en contornos de vendas Web 2.0.
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As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Realización de vendas en liña.

- Confección de escaparates virtuais.

- Programación de carros da compra en liña.

- Inclusión do comercio propio en redes sociais empresariais.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo versarán sobre:

- Aplicación de técnicas de márketing dixital.

- Xestión do catálogo dixital de artigos e/ou servizos.

- Atención das vendas xestionadas desde a tenda virtual.

- Utilización de aplicacións informáticas de creación e mantemento de páxinas web.

- Inclusión de contidos comerciais en redes sociais.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Que é un plan de marketing dixital e aplicación das ferramentas dun plan de marketing dixital.Plan de marketing
dixital e as
ferramentas de
marketing dixital.

25 17

2 Como se constrúe e mantén unha páxina web utilizando programas comerciais.Construción e
mantemento de
páxinas web.

38 25

3 Establecemento de relacións con outros usuarios da rede, utilizando diversas redes sociais de xeito
empresarial.

Establecemento de
relacións persoais en
rede e xestión de
redes sociais
empresariais.

19 13

4 Utilización da web 2.0 para integrar nela o comercio electrónico da empresa e ós consumidores.A evolución de
Internet: Web 2.0.

14 10

5 Descríbense os modelos de negocio electrónico. Deseñase e implementase mediante aplicacións informáticas
unha tenda de comercio electrónico.

Deseño e
implementación dunha
tenda de comercio
electrónico.

51 35
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Plan de marketing dixital e as ferramentas de marketing dixital. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica as directrices do plan de márketing dixital da empresa, participando na súa execución e na súa sustentación SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Examináronse as características xerais e particulares dun plan de márketing dixital capaz de alcanzar os obxectivos comerciais da empresa

CA1.2 Executáronse os procesos de posicionamento e márketing en liña

   CA1.2.1 Executáronse os procesos de posicionamento e márketing en liña.

   CA1.2.2 Executáronse os procesos de posicionamento e márketing en liña.

CA1.3 Executáronse os procesos de publicidade e promoción en liña axustados á normativa legal

   CA1.3.1 Executáronse os procesos de publicidade e promoción en liña axustados á normativa legal.

   CA1.3.2 Executáronse os procesos de publicidade e promoción en liña axustados á normativa legal.

CA1.4 Identificáronse os elementos que configuran o márketing de buscadores

CA1.5 Avaliáronse os desafíos do márketing electrónico: confianza nos medios de pagamento, problemas loxísticos e seguridade

CA1.6 Xestionáronse electronicamente as relacións coa clientela, definindo o programa de fidelización e as ferramentas que se vaian utilizar

   CA1.6.1 Xestionáronse electronicamente as relacións coa clientela, definindo o programa de fidelización e as ferramentas que se vaian utilizar.

   CA1.6.2 Xestionáronse electronicamente as relacións coa clientela, definindo o programa de fidelización e as ferramentas que se vaian utilizar.

CA1.7 Recoñecéronse as novas tendencias de comunicación e relación coa clientela no márketing dixital

   CA1.7.1 Recoñecéronse as novas tendencias de comunicación e relación coa clientela no márketing dixital.

   CA1.7.2 Recoñecéronse as novas tendencias de comunicación e relación coa clientela no márketing dixital.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de publicidade pouco aconsellables.

 0Pagamentos con diñeiro electrónico e pagamentos en liña.

  Márketing de afiliación. Comparadores de prezos.
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Contidos

  Márketing relacional e xestión da relación coa clientela (CRM).

  "Cross marketing".

  Márketing viral.

  Márketing 1x1.

  Aplicacións do "mobile marketing", TDT, etc.

  Televisión en internet, videoblogs, televisión na web, etc.

 RSS (Sindicación de contidos) e Licencias Creative Commons.

 Plan de márketing dixital.

 Inscrición en buscadores e en directorios especializados.

 Características específicas da clientela en liña.

 Boletíns electrónicos enviados con "e-mail marketing".

 Deseño de blogs corporativos: modalidades.

 Márketing en buscadores: SEM, SEO e campañas en páxinas afíns.

 Normativa sobre comunicacións electrónicas e privacidade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Construción e mantemento de páxinas web. 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza o mantemento da páxina web corporativa, a tenda electrónica e o catálogo en liña, utilizando aplicacións informáticas e linguaxes específicas SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Redactáronse sentencias en linguaxe de etiquetas de hipertexto (HTML)

   CA2.1.1 Redactáronse sentencias en linguaxe de etiquetas de hipertexto (HTML).

   CA2.1.2 Redactáronse sentencias en linguaxe de etiquetas de hipertexto (HTML)

CA2.2 Utilizáronse programas comerciais para crear os ficheiros que compoñen as páxinas web

   CA2.2.1 Utilizáronse programas comerciais para crear os ficheiros que compoñen as páxinas web.

   CA2.2.2 Utilizáronse programas comerciais para crear os ficheiros que compoñen as páxinas web.

   CA2.2.3 Utilizáronse programas comerciais para crear os ficheiros que compoñen as páxinas web.

CA2.3 Rexistrouse o enderezo de páxinas web con dominio propio ou con aloxamento gratuíto

   CA2.3.1 Rexistrouse o enderezo de páxinas web con dominio propio ou con aloxamento gratuíto.

   CA2.3.2 Rexistrouse o enderezo de páxinas web con dominio propio ou con aloxamento gratuíto.

   CA2.3.3 Rexistrouse o enderezo de páxinas web con dominio propio ou con aloxamento gratuíto.

CA2.4 Enviáronse os ficheiros web creados ao servidor de internet mediante programas especializados nesta tarefa

   CA2.4.1 Enviáronse os ficheiros web creados ao servidor de internet mediante programas especializados nesta tarefa.

   CA2.4.2 Enviáronse os ficheiros web creados ao servidor de internet mediante programas especializados nesta tarefa.

CA2.5 Utilizáronse programas específicos de inclusión de textos, imaxes e son

   CA2.5.1 Utilizáronse programas específicos de inclusión de textos, imaxes e son.

   CA2.5.2 Utilizáronse programas específicos de inclusión de textos, imaxes e son.

CA2.6 Construíuse unha páxina web eficiente para o comercio electrónico

   CA2.6.1 Construíuse unha páxina web eficiente para o comercio electrónico.

   CA2.6.2 Construíuse unha páxina web eficiente para o comercio electrónico.
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Criterios de avaliación

   CA2.6.3 Construíuse unha páxina web eficiente para o comercio electrónico.

CA2.7 Incluíronse na web ligazóns de interese capaces de xerar tráfico orientado e interesado no que se ofrece

   CA2.7.1 Incluíronse na web ligazóns de interese capaces de xerar tráfico orientado e interesado no que se ofrece.

   CA2.7.2 Incluíronse na web ligazóns de interese capaces de xerar tráfico orientado e interesado no que se ofrece.

   CA2.7.3 Incluíronse na web ligazóns de interese capaces de xerar tráfico orientado e interesado no que se ofrece.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Seguridade en internet

 0Publicación de páxinas web vía FTP.

  Alta en buscadores.

  Programas de deseño gráfico e outras utilidades para a web.

  Catálogo en liña.

  Fluxos de caixa e financiamento da tenda en liña.

  Zonas quentes e zonas de usuario/a.

  O carro da compra en liña.

 Boletín de noticias (Newsletter).

 Xestor de banners e publicidade.

 Posicionamento en redes sociais.

 Ofertas e promocións

 Estruturar unha páxina web corporativa.

 Linguaxe HTML.

 Creación de páxinas web cos editores web máis usuais.

 Elección do servidor para aloxar páxinas web.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Establecemento de relacións persoais en rede e xestión de redes sociais empresariais. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Establece foros de comunicación entre persoas usuarias, utilizando as redes sociais de ámbito empresarial SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Utilizáronse programas web para manter conversas de texto

   CA3.1.1 Utilizáronse programas web para manter conversas de texto.

   CA3.1.2 Utilizáronse programas web para manter conversas de texto.

CA3.2 Manexáronse aplicacións de mensaxaría instantánea

   CA3.2.1 Manexáronse aplicacións de mensaxaría instantánea.

   CA3.2.2 Manexáronse aplicacións de mensaxaría instantánea.

CA3.3 Aplicáronse sistemas de comunicación oral que utilizan só son, ou son e imaxe

   CA3.3.1 Aplicáronse sistemas de comunicación oral que utilizan só son, ou son e imaxe.

   CA3.3.2 Aplicáronse sistemas de comunicación oral que utilizan só son, ou son e imaxe.

CA3.4 Propuxéronse temas de contido profesional a través de blogs temáticos

   CA3.4.1 Propuxéronse temas de contido profesional a través de blogs temáticos.

   CA3.4.2 Propuxéronse temas de contido profesional a través de blogs temáticos.

CA3.5 Establecéronse contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contido profesional

   CA3.5.1 Establecéronse contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contido profesional.

   CA3.5.2 Establecéronse contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contido profesional.

CA3.6 Efectuáronse comunicacións, publicidade e vendas con outras persoas usuarias da rede a través de redes sociais

   CA3.6.1 Efectuáronse comunicacións, publicidade e vendas con outras persoas usuarias da rede a través de redes sociais.

   CA3.6.2 Efectuáronse comunicacións, publicidade e vendas con outras persoas usuarias da rede a través de redes sociais.

CA3.7 Xeráronse contidos audiovisuais e fotográficos da actividade, produtos e procesos comerciais

   CA3.7.1 Xeráronse contidos audiovisuais e fotográficos da actividade, produtos e procesos comerciais.
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Criterios de avaliación

   CA3.7.2 Xeráronse contidos audiovisuais e fotográficos da actividade, produtos e procesos comerciais.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Grupos de conversa ou chat: programas IRC e webchat.

 0Utilizar elementos fotográficos e audiovisuais nunha páxina dunha rede social.

  Engadir aplicacións profesionais a unha páxina.

  Cómo buscar un grupo interesante.

  Crear unha rede de contactos influentes.

  Comprar e vender en redes sociais.

 Servizo de mensaxaría instantánea.

 Telefonía por internet.

 Foros: lectura e escritura.

 Grupos de discusión.

 Redes sociais.

 Weblogs, blogs ou bitácoras.

 Redes sociais para empresas.

 Engadir elementos a unha páxina dunha rede social.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A evolución de Internet: Web 2.0. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Utiliza contornos de traballo dirixidos ao usuario final (Web 2.0), integrando ferramentas informáticas e recursos de internet SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse os modelos e funcionalidades Web 2.0. existentes na rede

CA4.2 Utilizáronse os recursos gratuítos e libres incluídos nos sitios Web 2.0

   CA4.2.1 Utilizáronse os recursos gratuítos e libres incluídos nos sitios Web 2.0.

   CA4.2.2 Utilizáronse os recursos gratuítos e libres incluídos nos sitios Web 2.0.

CA4.3 Aplicáronse os resultados obtidos no contorno Web 2.0 mediante a información proporcionada polas persoas usuarias

   CA4.3.1 Aplicáronse os resultados obtidos no contorno Web 2.0 mediante a información proporcionada polas persoas usuarias.

   CA4.3.2 Aplicáronse os resultados obtidos no contorno Web 2.0 mediante a información proporcionada polas persoas usuarias.

CA4.4 Realizáronse as tarefas necesarias para que a empresa estea presente, ademais de no seu propio sitio web, en buscadores, redes sociais, blogs, chats, foros, etc

CA4.5 Seleccionáronse as accións necesarias para integrar o comercio electrónico con funcionalidades propias da Web 2.0

4.4.e) Contidos

Contidos

 Concepto e características.

 Funcionalidades: opinións e foros de persoas usuarias.

 Reputación corporativa en liña.

 Obxectivos.

 Ferramentas do márketing en liña utilizadas na Web 2.0.

 Webs integradas.

 Redes sociais que integran as persoas consumidoras como prescritores/as.

 Persoas consumidoras como participantes activos/as (prosumidores/as): opinións doutras persoas, ofertas cruzadas, comparativas, etc.

 Posta en práctica de estratexias de seguridade informática.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Deseño e implementación dunha tenda de comercio electrónico. 51

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza as accións necesarias para efectuar vendas en liña, aplicando as políticas de comercio electrónico definidas pola empresa SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Establecéronse os parámetros necesarios para crear ou adaptar un negocio en liña

   CA1.1.1 Establecéronse os parámetros necesarios para crear ou adaptar un negocio en liña.

   CA1.1.2 Establecéronse os parámetros necesarios para crear ou adaptar un negocio en liña.

CA1.2 Definíronse accións de captación de clientela enfocadas ao comercio electrónico

CA1.3 Identificáronse os modelos de negocio convencionais e electrónicos existentes na rede

CA1.4 Deseñouse unha tenda virtual

   CA1.4.1 Instalouse, rexistrouse e activouse a plataforma de software seleccionada.

     CA1.4.1.1 Instalouse, rexistrouse e activouse a plataforma de software seleccionada.

     CA1.4.1.2 Instalouse, rexistrouse e activouse a plataforma de software seleccionada.

     CA1.4.1.3 Instalouse, rexistrouse e activouse a plataforma de software seleccionada.

   CA1.4.2 Configurouse e xestionouse a tenda virtual.

     CA1.4.2.1 Configurouse e xestionouse a tenda virtual.

     CA1.4.2.2 Configurouse e xestionouse a tenda virtual.

     CA1.4.2.3 Configurouse e xestionouse a tenda virtual.

CA1.5 Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico

   CA1.5.1 Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico.

   CA1.5.2 Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico.

   CA1.5.3 Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico.

CA1.6 Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar

   CA1.6.1 Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar.
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Criterios de avaliación

   CA1.6.2 Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar.

   CA1.6.3 Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar.

CA1.7 Seleccionáronse os sistemas de seguridade que garantan a privacidade e a invulnerabilidade das operacións

   CA1.7.1 Seleccionáronse os sistemas de seguridade que garantan a privacidade e a invulnerabilidade das operacións.

   CA1.7.2 Seleccionáronse os sistemas de seguridade que garantan a privacidade e a invulnerabilidade das operacións.

   CA1.7.3 Seleccionáronse os sistemas de seguridade que garantan a privacidade e a invulnerabilidade das operacións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Idea e deseño dunha tenda virtual.

 0Seguridade nas transaccións electrónicas: cifraxe, sinatura dixital, certificados dixitais e DNI electrónico.

  Encriptación.

  Negocios electrónicos: tenda en liña, correo electrónico, e-procurement, comercio electrónico, poxa electrónica, etc.

 Catálogo de produtos en liña.

 Selección e rexistro de dominio.

 Modelos de negocio dixital: portais horizontais, B2B, B2C, etc. Características e modelo económico.

 Escaparate web. Catálogo electrónico.

 Control loxístico das mercadorías vendidas en liña.

 A reclamación como instrumento de fidelización da clientela.

 Medios de pagamento electrónico.

 Períodos de reflexión e cancelacións.
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Avaliar ten por fin comprobar, de modo sistemático, en que medida se teñen logrado os resultados previstos nos obxectivos propostos.

Este proceso de avaliación será coherente cos principios propostos, contidos establecidos e metodoloxía seguida no desenvolmento da

programación.

Atenderá as seguintes características:

- Av. inicial: ao inicio do curso, a modo de "diagnóstico de necesidades".

- Av. formativa: ao longo de todo o proceso de aprendizaxe. Tómase coma referencia o remate de cada unidade, para ir detectando posibles

carencias e administrando medidas correctoras inmediatas, no seu caso.

- Av. final: Ademáis dos contidos mínimos exixibles teráse en conta a suma de comportamentos, actitudes, participación..., ao longo de todo o

período formativo, para súa inserción no mundo laboral. Será globalizadora.

As características serán:

. Integradora: avaliando non so os contidos, tamén as actitudes, destrezas, comportamentos, iniciativa, autonomía.

. Individual: axustándose as características persoais do alumno/a.

Orientadora: que informe ao alumno/a do grao de evolución en función dos obxectivos e a forma de conseguilos.

Os criterios xerais de valoración son os seguintes:

- 20 % Traballos e actividades (Individuais e grupais).

- 70 % Probas escritas ou específicas de avaliación.

- 10 % Iniciativa, actitude, participación, autonomía, igualdade e tics.

(Ver o peso da cualificación específico para cada instrumento de avaliación).

A cualificación de cada actividade será numérica, entre 0 e 10, cun decimal múltiplo de 5 se é o caso. A cualificación de cada apartado será a

media aritmética de todas as actividades formuladas.

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

Cada un dos apartados sinalados puntúa sobre 10.

Para poder facer media entre os diferentes apartados (Traballos e actividades Individuais e grupais, Probas escritas ou específicas de avaliación e

Actitude en xeral, participación na aula), é necesario acadar polo menos un 4 en cada una das probas escritas ou específicas de avaliación e que a

media aritmética do total das probas escritas ou específicas de avaliación sexan igual ou superior a 5.

Non se pode superar o trimestre, sin obter un 5 ou máis de media no total de probas escritas ou específicas de avaliación, e que a media aritmética

do resto de traballos, actividades, actitude e participación sexa igual a 5 ou superior.

Para obter unha valoración positiva trimestralmente é mester que se entreguen todos os informes ou traballos que se consideran obrigatorios, e

que a cualificación parcial ou final do módulo sexa como mínimo de 5 puntos.

Os contidos mínimos esixibles son os indicados anteriormente nesta programación.

Neste apartado por mor do COVID-19, se as autoridades competentes, indicasen a imposibilidade de realizar a educación presencial, realízanse as

seguintes adaptacións na programación:

As actividades docentes continuaranse de xeito telemático e as probas escritas, informáticas e/ou a presentación de traballos sobre os contidos da

materia,  entregaranse tamén de xeito telemático.

As ferramentas dixitais a utilizar son as proporcionadas tanto pola Consellería de Educación coma o propio centro educativo.

Estas ferramentas serán:

- A Aula virtual do I.E.S. como medio principal de comunicación. https://www.edu.xunta.gal/centros/iesalfredobranas/aulavirtual/login/index.php

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Abalar. https://www.edu.xunta.es/abalar/InicioAbalar.do

- Falemos. para realizar reunións virtuais. https://falemos.edu.xunta.gal/

- Tamén se poderá contactar tanto polo email facilitado como por teléfono se fora mester.

Os criterios de cualificación NON variarán, o único que cambiará será a docencia presencial pola non presencial.

Se a autoridade competente autorizase a asistencia as aulas volveríase as clases presenciais de xeito inmediato.

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

Os alumnos que non superen os obxectivos e contidos mínimos, serán informados dos erros cometidos e sometidos a un plan de recuperación co

apoio e a orientación do profesor. Despois faráselle unha proba semellante á realizada na avaliación xeral de todos os alumnos, valorando o

esforzo realizado e a actitude amosada durante o curso.

Recuperación Ordinaria: as probas de recuperación levaranse a cabo con aqueles alumnos/as que non houbesen alcanzado os mínimos de

avaliación esixidos. Esta recuperación farase por medio de probas escritas, informáticas e/ou a presentación de traballos sobre os contidos da

materia. Cando o profesor/a o considere oportuno fixarase unha proba de recuperación por cada trimestre (a devandita proba non superará a

calificación de 6. En todo caso, os alumnos de 2º que teñan o módulo pendente terán dereito a unha proba de recuperación final que se celebrará

no mes de xuño e serán avaliados coincidindo coa avaliación final de módulos de 1º. Esta proba considerarase superada cando o alumno obteña

unha puntuación igual ou superior a 5.

Avaliación de alumnado pendentes: (alumnos  que repiten o 2º curso). Os alumnos de 2º curso que teñan pendente este módulo profesional,

deberán levar a cabo as actividades de recuperación previamente establecidas e serán avaliados dunha primeira parte coincidindo coa 1ª sesión

de avaliación parcial de módulos de 2º, e do resto dos contidos do módulo profesional coincidindo coa 2º sesión de avaliación parcial de módulos

de 2º a celebrar no mes de marzo/abril. En caso de non acadar unha avaliación positiva (cualificación igual ou superior a 5), os alumnos poderán

recuperar os módulos pendentes durante o período ordinario de realización da FCT (marzo-xuño) e serán avaliados na avaliación final de módulos

de 2º curso no mes de xuño.

As actividades de recuperación para estos alumnos se deseñarán a partir do informe de avaliación individualizado ao que se fai referencia nos art.

7º e 10º.4 da Orde do 30 de xullo de 2007 (DOG do 9 de agosto). Tendo en conta o disposto na devandita Orde, con carácter xeral, estas

actividades consistirán no desenvolvemento das seguintes tarefas:

* Cun valor do 20% da cualificación, a realización de exercizos prácticos e/ou traballos semellantes aos feitos ao longo do curso da clase. O

profesor reunirase regularmente cos alumnos no instituto. Na primeira desas reunións o profesor informará das actividades a realizar e da súa

temporalización, e nas reunións posteriores fará un seguemento das mesmas (recollendo as actividades feitas polos alumnos e comprobando o

seu grado de cumprimento) tamén resolverá dúbidas e propoñerá a realización das seguintes actividades. Para a valoración destas tarefas terase

en conta o seu grado de cumprimento, a orde e limpeza en que se presenten, así como, a claridade na expresión e de razoamento reflexado nas

mesmas.

* Cun valor do 80% da cualificación, a realización dunha ou máis probas escritas cuxas datas de celebración serán notificadas coa suficiente

antelación polo profesor e que, como criterio orientativo, consistirán en dar resposta a varias preguntas de tipo breve, así como, na resolución

dalgún suposto práctico, que poderá complementarse coa realización de cuestionarios tipo test.

Cando o profesor/a o considere oportuno fixarase unha proba de recuperación por cada trimestre (a devandita proba non superará a calificación de

6).

No caso de haber alumnado de pendentes, se seguirán estas indicacións xerais:

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estas actividades consistirán en traballos individuais, pero tamén será posible facer exames online.
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O plan de recuperación de avaliacións pendentes poderá desenvolverse ata o último día da avaliación de xuño.

Neste apartado por mor do COVID-19, se as autoridades competentes, indicasen a imposibilidade de realizar a educación presencial, realízanse as

seguintes adaptacións na programación:

Esta recuperación farase por medio de probas escritas, informáticas e/ou a presentación de traballos sobre os contidos da materia, de xeito

telemático.

As ferramentas dixitais a utilizar son as proporcionadas tanto pola Consellería de Educación coma o propio centro educativo.

Estas ferramentas serán:

- A Aula virtual do I.E.S. como medio principal de comunicación. https://www.edu.xunta.gal/centros/iesalfredobranas/aulavirtual/login/index.php

- Abalar. https://www.edu.xunta.es/abalar/InicioAbalar.do

- Falemos. para realizar reunións virtuais. https://falemos.edu.xunta.gal/

- Tamén se poderá contactar tanto polo email facilitado como por teléfono se fora mester.

Os criterios de cualificación NON variarán, o único que cambiará será a docencia presencial pola non presencial.

Se a autoridade competente autorizase a asistencia as aulas poderíanse realizar estas probas de recuperación no centro educativo.

Cando o profesor/a o considere oportuno fixarase unha proba de recuperación por cada trimestre (a devandita proba non superará a calificación de

6).

No caso de haber alumnado de pendentes, se seguirán estas indicacións xerais:

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estas actividades consistirán en traballos individuais, pero tamén será posible facer exames online.

O plan de recuperación de avaliacións pendentes poderá desenvolverse ata o último día da avaliación de xuño.

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

A aplicación do dereito de avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e resto de actividades lectivas programadas, e

pérdese ao acumular un 10% de faltas (non xustificadas) da duración do módulo profesional.

Avaliación ordinaria non continua: os alumnos que perderan o dereito á avaliación continua poderán asistir ás clases aínda que non poderán

presentarse ás probas escritas que se convoquen regularmente en cada avaliación. Estes alumnos terán dereito a presentarse a unha proba final

que se realizará no mes de marzo/abril no caso dos alumnos de 2º (xusto antes do período de realización da FCT). Estes alumnos serán avaliados

de tódolos contidos impartidos ao longo do curso. A avaliación do módulo considerarase superada cando o alumno obteña unha cualificación igual

ou superior a 5.

Realizarán dunha ou máis probas escritas cuxas datas de celebración serán notificadas coa suficiente antelación polo profesor e que, como criterio

orientativo, consistirán en dar resposta a varias preguntas de tipo breve, así como, na resolución dalgún suposto práctico, que poderá

complementarse coa realización de cuestionarios tipo test.

Neste apartado por mor do COVID-19, se as autoridades competentes, indicasen a imposibilidade de realizar a educación presencial, realízanse as

seguintes adaptacións na programación:

Esta proba de avaliación extraordinaria realizaranse de xeito telemático e as probas escritas, informáticas e/ou a presentación de traballos sobre os

contidos da materia,  entregaranse tamén de xeito telemático.

As ferramentas dixitais a utilizar son as proporcionadas tanto pola Consellería de Educación coma o propio centro educativo.
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Estas ferramentas serán:

- A Aula virtual do I.E.S. como medio principal de comunicación. https://www.edu.xunta.gal/centros/iesalfredobranas/aulavirtual/login/index.php

- Abalar. https://www.edu.xunta.es/abalar/InicioAbalar.do

- Falemos. para realizar reunións virtuais. https://falemos.edu.xunta.gal/

- Tamén se poderá contactar tanto polo email facilitado como por teléfono se fora mester.

Os criterios de cualificación NON variarán, o único que cambiará será a docencia presencial pola non presencial.

Se a autoridade competente autorizase a asistencia as aulas volveríase as clases presenciais de xeito inmediato.

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

Semanalmente o profesor/a fará un seguimento sobre o grao de cumprimento do curso dacordo co cronograma, as actividades, as tarefas do

profesor, as tarefas do alumnado, os contidos. Así como a evolución de cada alumno/a.

Á vista dos resultados en xuño e a fin de actualizar a programación, de selo caso, proponse unha reflexión acerca da súa planificación en xeral:

actividades de ensinanza e aprendizaxe, temporalización, organización do traballo no taller e/ou na aula, grao de consecución dos obxectivos,

utilidade dos criterios de avaliación, adecuación dos instrumentos de avaliación, coherencia das probas de avaliación ao tipo de aprendizaxe que

se pretende avaliar.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na xornada de acollida a efectuar o primeiro día de clase, realizase un diagnóstico das necesidades no que o alumnado deixa constancia do

dominio profesional acerca da materia de referencia. A súa finalidade é poder establecer un marco de referencia que abrangue á maioría, ou poder,

no seu caso, efectuar unha atención máis personalizada.

En primeiro lugar se observará e valorará por parte dos profesores/as e persoal de orientación do centro, as particularidades do alumnado da aula,

así como das posibles características que en atención a diversidade poida presentar algún alumno/a.

Unha vez feito ese diagnóstico, se reunirá o equipo docente co fin de propoñer actividades de apoio ou reforzo. As conclusións recollidas servirán

de referencia para as actividades de aula.

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

O obxecto básico da calidade do ensino está en relación coa igualdade de oportunidades. Tal que, unha educación de calidade para todos implica

priorizar as situacións de desvantaxe por razóns persoais, sociais ou culturais por parte da Administración e da sociedade en xeral.

A función prioritaria da educación é promover o desenvolvemento e a madureza persoal de tódolos alumnos e alumnas, e para iso hai que

responder á diversidade elaborando unha programación que permita individualizar o ensino, é dicir, dar resposta á diversidade.

Polo tanto, e á vista da avaliación inicial e tamén en función da evolución posterior, as medidas de atención á diversidade e, se é o caso, as

adaptacións curriculares para os alumnos e alumnas que as precisen, atenderán ao seguintes criterios:

- Facilitar que o alumnado individualmente, ou mediante formación de subgrupos, poidan levar un ritmo diferente de aprendizaxe, dependendo da

súa formación previa e das súas capacidades e intereses. Tal que, o deseño curricular permita individualizar a ensinanza, é dicir, dar resposta á

diversidade.
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- Clases "entretidas" e motivadoras ao tempo que formativas, aplicando unha metodoloxía activa, nas que o docente non se estenda en

explicacións teóricas, en beneficio da simulación práctica e a experimentación a través do ordenador.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais incorporáronse á educación como aspectos do noso mundo que deben abordarse desde unha perspectiva moral. Baixo este

concepto de transversalidade agrupáronse en oito (8) temas:

1. Educación moral e cívica, tema transversal en torno ao que xiran o resto dos temas.

2. Educación para a paz, inculcando valores coma a solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade, capacidade de diálogo, participación,

cooperación, non discriminación dos seus iguais.

3. Educación para a saúde, procurando un coñecemento do corpo e das súas enfermidades, e o xeito de previlas e curalas. Desenvolver hábitos

de saúde, como a hixiene corporal e mental, alimentación correcta, prevención de accidentes.

4. Educación para a igualdade de  oportunidades entre os sexos, que buscará eliminar calquera tipo de discriminación ou intolerancia, tanto no

plano das ideas como no das condutas persoais e sociais.

5. Educación ambiental, promovendo hábitos que sensibilicen ante os problemas do medio ambiente, e interese e preocupación pola súa

protección, conservación e mellora.

Con este alumnado de segundo levamos a cabo o proxecto "Transporte Sostible" dentro do plan proxecta, no que os propios estudantes elaboran e

expoñen un traballo sobre a problemática da contaminación atmosférica e os beneficios de utilizar un transporte non contaminante. Por medio dun

programa de puntos e premios, os estudantes da ESO, por cada día que veñan o instituto nun medio de transporte non contaminante reciben unha

rifa, e o final do trimestre e do curso sortéanse premios como cascos, roupa deportiva, e ata unha bicicleta plegable, etc.

6. Educación sexual, asumindo pautas de conduta integradoras e respectuosas da diversidade por razón de sexo, e a non admitir conductas

sexistas.

7. Educación do consumidor, promovendo esquemas de decisión que consideran tódalas alternativas, desenvolver un coñecemento dos

mecanismos do mercado e dereitos do consumidor, e crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante o

consumismo e a publicidade.

8. Educación vial, procurando sensibilizar acerca dos accidentes de circulación e os problemas que se derivan, adquirindo condutas e hábitos de

seguridade vial como peóns e como usuarios de vehículos.

Outras cuestións a considerar na transversalidade serían:

I. Educación para a diversidade intercultural, na procura dun compromiso ético e moral que favoreza a solidaridade e a tolerencia, e crear un

principio de colaboración e respecto polos demais.

II. Educación da dimensión europea, favorecendo a aceptación, colaboración e tolerancia no ámbito europeo no que debemos asumir normas e

cumprir deberes, gozando, así, de dereitos.

III. Educación para o fomento da lectura, tendo en conta a relevancia de dita actividade na súa formación (plan lector).

IV. Educación para a integración das tecnoloxías da información, destacando a forte conexión co mundo matemático, e aproveitar para potenciar o

seu uso nos planos disciplinar e interdisciplinar (TICs).

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Para o alumnado que teña unhas maiores capacidades tanto intelectuais coma/ou de traballo, teñense para cada unidade didáctica preparadas

unha serie de actividades complementarias ou de afondamento na materia. Estas actividades de afondamento serán principalmente actividades

grupais para fomentar o traballo en equipo.
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Está previsto realizar saídas educativas para visitar institucións relacinadas cos contidos xerais do Ciclo formativo, na idea de ver in situ situacións

reais nas que se desenvolven as diversas produtivas, e servan de reforzo e estímulo ás simulacións didácticas habituais de aula.

A relación de actividades complementarias e extraescolares que se pretenden realizar desde o departamento froito do acordo co equipo docente.

Visitas a empresas e organismos.

Recollida de información en empresas e organismos públicos

Realización de xestións en organismos públicos

Asistencia a xornadas do concello.

Visitas a feiras e exposicións de materiais e actividades relacionadas.

Contratación de expertos na área do Comercio e Marketing de empresas privadas, para que nun par de sesións realicen actividades prácticas na

clase cos estudantes.
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