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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.
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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 Coñecerás a organización dunha empresa comercial e o departamento de atención ao clienteA actividade comercial
das empresas

10 10

2 Aprenderás a normativa básica que regula os dereitos do consumidor e as institucións que o protexenProtección e defensa
do consumidor

15 14

3 Aprenderás  como comunicarte coa clientelaComunicación na
atención comercial

32 31

4 Aprenderás a tramitr e solucionar consultas, queixas e reclamaciòns da clientelaXestión de queixas e
reclamacións

15 14

5 Aprenderás a clasificar e arquivar a documentación e a utilizar as bases de datos de clientesOrganización e
arquivo da
documentación

17 16

6 Aprenderás a executar o plan de calidade e mellora do servizo de atención ao cliente e a controlar a súa
eficacia

Control de calidade e
mellora do servizo

15 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A actividade comercial das empresas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve actividades de atención ou información á clientela, procurando transmitir a imaxe máis adecuada da empresa ou organización 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 Identificáronse as funcións do departamento de atención á clientela de distintos tipos de empresas e organizacións

CA1.2 Identificáronse os tipos de organización do departamento de atención á clientela, segundo as características da empresa ou organización

CA1.3 Definíronse as relacións do departamento de atención á clientela co de márketing, o de vendas e outros departamentos da empresa

CA1.4 Confeccionáronse organigramas de empresas comerciais, tendo en conta o seu tamaño, a estrutura e a actividade

CA1.5 Diferenciáronse as áreas de actividade e accións do servizo de atención á clientela, tendo en conta a lexislación

CA1.6 Identificáronse as funcións dos "contact centers" e os servizos que prestan ás empresas ou organizacións en xeral, e ao comercio en particular

4.1.e) Contidos

Contidos

 Atención á clientela nas empresas e organizacións.

 Xestión das relacións coa clientela.

 Identidade corporativa e  imaxe de marca.

 Servizos de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias.

 Departamento de atención á clientela nas empresas e organizacións.

 Relacións con outros departamentos da empresa ou organización.

 Estruturas organizativas: organigramas.

 Tipos de organigramas.

 "Contact centers": definición, funcións que desenvolven na relación coa clientela, tipoloxía, e servizos que prestan ás empresas en xeral e ao comercio en particular.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Protección e defensa do consumidor 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica os organismos e as institucións de protección e defensa das persoas consumidoras e usuarias, analizando as competencias de cada un SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definiuse o concepto de consumidor/ora e usuario/a, e diferenciouse entre consumidor/ora final e industrial

CA4.2 Identificouse a normativa estatal, autonómica e local que regula os dereitos de consumidores/as e usuarios/as

CA4.3 Identificáronse as institucións e os organismos públicos e privados de protección de consumidores/as e usuarios/as, e describíronse as súas competencias

CA4.4 Interpretouse a normativa aplicable á xestión de queixas e reclamacións da clientela e de consumidores/as e usuarios/as en materia de consumo

CA4.5 Describíronse as fontes de información que facilitan información fiable en materia de consumo

4.2.e) Contidos

Contidos

 Concepto de consumidor/ora e usuario/a.

 Consumidores/as e usuarios/as finais e industriais.

 Dereitos e defensa das persoas consumidoras: normativa legal.

 Institucións públicas e privadas de protección ao/á consumidor/ora: tipoloxía e competencias.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Comunicación na atención comercial 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Utiliza técnicas de comunicación en situacións de atención á clientela ou ás persoas consumidoras e usuarias, proporcionando a información solicitada SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Describiuse o proceso de comunicación, os elementos que interveñen e as barreiras e dificultades que poidan xurdir nel

CA2.2 Identificáronse as canles de comunicación interna e externa das empresas e organizacións

CA2.3 Describíronse as fases do proceso de información á clientela e as técnicas utilizadas en cada canle de comunicación

CA2.4 Solicitouse a información requirida pola clientela ao departamento ou organismo competente, a través de diversas canles de comunicación

CA2.5 Facilitóuselle información a unha clientela suposta, utilizando a escoita activa e prestando especial atención á comunicación non verbal

CA2.6 Mantivéronse conversas telefónicas para informar unha clientela suposta, utilizando actitudes, normas de protocolo e técnicas axeitadas

CA2.7 Redactáronse escritos de resposta a solicitudes de información en situacións de atención á clientela, aplicando as técnicas axeitadas

CA2.8 Utilizouse o correo electrónico e a mensaxaría instantánea para contestar ás consultas da clientela, respectando as normas de protocolo e adoptando unha actitude axeitada

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comunicación na empresa. Información e comunicación.

 0Comunicación en tempo real (chat e videoconferencia) e comunicación diferida (foros).

 Proceso de comunicación.

 Tipos de comunicación.

 Técnicas de comunicación en situacións de información á clientela.

 Empatía e asertividade.

 Comunicación oral, telefónica e non verbal.

 Comunicación escrita. Tipos de cartas comerciais. Comunicacións formais (instancia, recurso, certificado, declaración e oficio). Informes. Outros documentos escritos.

 Comunicación escrita a través da rede (internet e intranet).

 Correo electrónico e mensaxaría instantánea.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión de queixas e reclamacións 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza trámites de queixas e reclamacións da clientela e de consumidores/as, aplicando técnicas de comunicación e negociación para a súa resolución SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os tipos de consultas, queixas, reclamacións e denuncias máis habituais en materia de consumo

CA5.2 Describiuse o procedemento que hai que seguir, así como as fases, a forma e os prazos do proceso de tramitación das reclamacións da clientela

CA5.3 Informouse a clientela acerca dos seus dereitos e os posibles mecanismos de solución da reclamación, de acordo coa normativa

CA5.4 Formalizouse a documentación necesaria para cursar a reclamación cara ao departamento ou organismo competente

CA5.5 Aplicáronse técnicas de comunicación na atención das queixas e reclamacións, utilizando a escoita activa, a empatía e a asertividade

CA5.6 Utilizáronse técnicas de negociación e actitudes que faciliten o acordo para resolver as reclamacións da clientela

CA5.7 Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á tramitación das queixas, reclamacións e denuncias

CA5.8 Informouse a persoa reclamante acerca da situación e do resultado da queixa ou reclamación, de xeito oral e/ou escrito, e/ou por medios electrónicos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipos de consultas, queixas, reclamacións e denuncias máis habituais en materia de consumo.

 0Técnicas de negociación nas reclamacións.

 Normativa en materia de consumo aplicable á xestión de reclamacións e denuncias.

 Fases do proceso de tramitación de reclamacións e denuncias.

 Procedemento de recollida e proceso de tramitación das reclamacións.

 Reclamacións ante a Administración.

 Técnicas de comunicación en situacións de queixas e reclamacións.

 Tratamento á clientela ante as queixas e reclamacións: escoita activa, empatía e asertividade.

 Negociación na resolución de queixas e reclamacións.

 Plan de negociación: fases (preparación e estratexia, desenvolvemento e acordo).
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Organización e arquivo da documentación 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza a información relativa á relación coa clientela, aplicando técnicas manuais e informáticas de organización e arquivamento SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse as técnicas manuais e informáticas de organización e arquivamento da información

CA3.2 Describíronse as técnicas máis habituais de catalogación e arquivamento de documentación, analizando as súas vantaxes e os seus inconvenientes

CA3.3 Clasificáronse os tipos de documentación en materia de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

CA3.4 Elaboráronse, actualizáronse e consultáronse bases de datos coa información relativa á clientela

CA3.5 Manexáronse ferramentas de xestión das relacións coa clientela (CRM), de acordo coas especificacións recibidas

CA3.6 Rexistrouse a información relativa ás consultas ou solicitudes da clientela na ferramenta de xestión das relacións con ela

CA3.7 Aplicáronse métodos para garantir a integridade da información e a protección de datos, de acordo coa normativa

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de organización e arquivamento de documentación. Sistemas de clasificación, catalogación e arquivamento de documentos.

 0Normativa legal en materia de protección de datos.

 Tipos de arquivos.

 Organización de documentos de atención á clientela.

 Ficheiros de clientela.

 Bases de datos.

 Bases de datos documentais.

 Ferramentas de xestión das relacións coa clientela (CRM).

 Manexo de bases de datos da clientela.

 Transmisión de información na empresa. Elaboración de informes.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Control de calidade e mellora do servizo 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Colabora na execución do plan de calidade e mellora do servizo de atención á clientela, aplicando técnicas de avaliación e control da eficacia do servizo SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os métodos aplicables para avaliar a eficacia do servizo de atención ou información á clientela

CA6.2 Realizouse o seguimento do proceso de tramitación das queixas e reclamacións, e avaliáronse a forma e os prazos de resolución

CA6.3 Identificáronse as principais incidencias e demoras no servizo de atención á clientela e na resolución de queixas e reclamacións

CA6.4 Describíronse as principais medidas aplicables para solucionar as anomalías detectadas e mellorar a calidade do servizo

CA6.5 Aplicáronse técnicas para medir o nivel de satisfacción da clientela e a eficacia do servizo prestado

CA6.6 Redactáronse informes cos resultados e as conclusións da avaliación da calidade, utilizando ferramentas informáticas

CA6.7 Aplicáronse as accións establecidas no plan de mellora da calidade do servizo, utilizando aplicacións informáticas

CA6.8 Desenvolvéronse as accións establecidas no plan de fidelización da clientela, utilizando a información dispoñible na ferramenta de xestión das relacións coa clientela (CRM)

4.6.e) Contidos

Contidos

 Incidencias, anomalías e demoras no proceso de atención ou información á clientela e na resolución de queixas e reclamacións.

 Tratamento das anomalías.

 Procedementos de avaliación e control do servizo de atención á clientela.

 Normativa aplicable na atención á clientela.

 Estratexias, técnicas e programas de fidelización da clientela.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 % Traballo en grupo, 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.

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

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.
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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.

- 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.
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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 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.

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.
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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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