
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Alfredo Brañas 2021/202215002581 Carballo

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 (*)

MP1228 Técnicas de almacén 72021/2022 147123

(*) 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

A presente programación impartirase a un alumnado procedente na súa maioría do concello de Carballo e doutros limítrofes e de área rural,

pudendo ser maior ou menor de idade e con diferentes niveis de estudos:

- Graduado en ESO

- procedente das probas de acceso dende o mundo laboral

- procedente das probas de acceso dende a FP Básica

O título de Técnico en Actividades Comerciais permitiralles desempeñar  diversos postos de traballo en empresas de calquera sector grandes,

medianas e pequenas como:

vendedor/a,  representante comercial,  promotor/a de vendas  televendedor/a,  teleoperador/a,

 caixeiro/a,

repoñedor/a,  operador/a de contact centers, administrador de contidos en liña,  comerciante de tenda , xerente de

pequeno comercio, xefe/a de almacen,

axente de información e atención á clientela, técnico en loxística de almacén, técnico/a de xestión de existencias e almacén,

responsable de recepción/expedición de mercadorías;

traballando por conta allea no departamento comercial, de almacén, ou de atención á clientela, de empresas ou organismos pùblicos, ou

xestionando un pequeno comercio  por conta propia.

En Carballo contamos cun polígono industrial no que se asentan arredor de 122 empresas de diversos sectores, o Polígono de Bértoa.

A zona urbana presenta un tecido comercial desenvolvido con Mercado de Abastos, feirón todos os xoves e 2º e 4º domingo de cada mes con

produtos agrícolas e artesáns,  Centro Comercial Aberto: asociación de comerciantes de Carballo que engloba a un censo de  máis ou menos 387

locais comerciais nas rúas do concello.

En canto ás vías de comunicación, Carballo está unido pola autovía AG-55 coa cidade de A Coruña e o Centro Comercial Marineda (32,9 km) e no

outro extremo coa Costa da Morte con final en Fisterra
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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 Estudiaremos os fluxos de mercadorías e os recursos do almacénLoxística comercial: o
almacén, equipos de
manipulación e
sistemas de
almacenamento

40 27

2 Aprenderemos a recepcionar mercadorías, controlar os stocks e o seu costeRecepción, ubicación
de mercadorías e
xestión de stocks

20 13

3 Valoraremos as existencias a través das fichas de almacén e faremos inventarioValoración de
existencias e
inventario

31 21

4 Estudiaremos os tipos de envases e embalaxes precisos para preparar un pedido e xestionaremos a súa
expedición

Preparación de
pedidos e expedición
de mercadorías

26 18

5 Estudiaremos os diferentes postos de traballo no almacén e as súas funciónsXestión do persoal do
almacén

10 7

6 Estudiaremos o software de xestión de almacéns (SGA)Aplicacións
informáticas de
xestión e organización
do almacén

10 7

7 Aprenderemos a previr os riscos e accidentes laborais no almacénSeguridade e hixiene
no almacén

10 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Loxística comercial: o almacén, equipos de manipulación e sistemas de almacenamento 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica as tarefas diarias necesarias para realizar as operacións e os fluxos de mercadorías do almacén, aproveitando optimamente os recursos dispoñibles 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 Organizouse a información das operacións e os fluxos previstos no almacén durante un determinado período de tempo

CA1.2 Asignáronselle ao persoal as tarefas diarias do almacén de acordo cos tempos asignados a cada actividade

CA1.3 Transmitíronselle correctamente ao persoal correspondente as ordes e/ou instrucións de traballo

CA1.4 Rexistráronse as entradas e saídas de mercadorías previstas do almacén no sistema de xestión de existencias

CA1.5 Realizouse o control diario das existencias do almacén, de xeito que se garantan as necesidades da clientela interna ou externa

CA1.6 Utilizáronse medios de comunicación e transmisión electrónicos (EDI) para a coordinación e o seguimento de mercadorías no almacén

4.1.e) Contidos

Contidos

 Loxística na empresa: concepto, obxectivos e actividades que abrangue.

 0Unidades de almacenaxe: concepto, calidades e tipos (palés e contedores).

  Sistemas de seguimento de mercadorías: codificación, lectores, radiofrecuencia e recoñecemento de voz.

  Equipamentos de manipulación e almacenamento.

 Almacén: concepto e tipos, atendendo a diversos criterios.

 Plataformas loxísticas.

 Operacións dun almacén.

 Deseño de almacéns.

 Recursos humanos no almacén.

 Clases de mercadorías almacenadas.

 Codificación de mercadorías.

 Sistemas de almacenaxe.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Recepción, ubicación de mercadorías e xestión de stocks 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica técnicas de recepción e disposición de mercadorías no almacén, controlando os tempos de manipulación e as condicións de almacenamento en función
das características da mercadoría 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 Organizouse a descarga das mercadorías dos vehículos, asignándolle o peirao correspondente do almacén

CA2.2 Verificouse a correspondencia entre a mercadoría descargada e a documentación que a acompaña

CA2.3 Investigáronse as causas polas que se devolvera mercadoría ao almacén

CA2.4 Identificáronse as instrucións de descarga e manipulación que conteñen as fichas de cada mercadoría, de xeito que se asegure a súa integridade e a súa rastrexabilidade

CA2.5 Calculáronse os tempos de manipulación das mercadorías, mellorando as operacións e cumprindo a normativa de seguridade e prevención de riscos laborais

CA2.6 Organizouse a desconsolidación da carga e a desembalaxe das mercadorías

CA2.7 Asignóuselle unha colocación axeitada á mercadoría recibida, tendo en conta as súas características de caducidade e rotación, entre outras

4.2.e) Contidos

Contidos

 Peiraos de carga e descarga.

 Documentos de acompañamento da mercadoría.

 Loxística inversa.

 Rastrexabilidade das mercadorías.

 Consolidación e desconsolidación de mercadorías.

 Caducidade das mercadorías.

 Mercadorías especiais.

 Zonificación de almacéns.

 Rotación de mercadorías no almacén.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Valoración de existencias e inventario 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica técnicas de xestión de existencias de mercadorías no almacén, analizando parámetros de control e realizando inventarios SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Calculáronse os parámetros de xestión e control de inventarios utilizados habitualmente no almacén

CA4.2 Establecéronse criterios de cuantificación das variables que detecten as desviacións e roturas de existencias

CA4.3 Establecéronse sistemas de control de inventarios realizados por medios convencionais ou informáticos

CA4.4 Establecéronse normas ou protocolos de funcionamento de almacén que regularicen as diferenzas achadas, de ser o caso, na realización de inventarios

CA4.5 Identificáronse as causas polas que poden existir descadramentos entre as existencias físicas e as contables

CA4.6 Propuxéronse medidas que corrixan os descadramentos de almacén, e transmitíronse as incidencias de acordo coas especificacións establecidas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Existencias de mercadorías.

 Comportamento das existencias: existencias mínimas, medias, de seguridade e de ciclo, punto de pedido, lote económico, prazo de entrega e prazo de reaprovisionamento. Rotura de
existencias e o seu custo.
 Sistemas de reposición de existencias.

 Valoración de existencias: criterios e métodos.

 Recontos e inventarios.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Preparación de pedidos e expedición de mercadorías 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina as condicións de preparación de pedidos e a expedición das mercadorías do almacén, aproveitando optimamente tempos e recursos, de acordo
coa normativa en materia de manipulación e transporte SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Transmitíronse as instrucións de preparación de pedidos polo sistema de xestión implantado

CA3.2 Optimizouse a colocación de mercadorías nas unidades de carga, reducindo ocos e asegurando a súa estiba

CA3.3 Determinouse o método de preparación de pedidos e/ou embalaxe máis axeitado para as características da mercadoría e do almacén

CA3.4 Deseñouse o sistema de abastecemento de mercadorías á zona de preparación de pedidos, mellorando as operacións necesarias

CA3.5 Realizouse a sinalización, a rotulación, a codificación, a etiquetaxe, etc., das mercadorías que se vaian expedir

CA3.6 Confeccionouse a documentación que se lle achega á mercadoría expedida

CA3.7 Consideráronse as condicións do seguro máis favorables para a empresa, no transporte da mercadoría expedida

CA3.8 Elixiuse o medio transporte máis axeitado para a mercadoría expedida

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ordes de pedido.

 0Materiais e equipamentos de embalaxe.

  Consolidación de mercadorías.

  Documentación de envíos.

  Transporte de mercadorías.

  Seguros sobre mercadorías.

  Xestión de residuos de almacén.

  Normativa ambiental en materia de almacenaxe e xestión de residuos.

 Sistemas de preparación de pedidos.

 Fases na preparación de pedidos.

 Localización de mercadorías no almacén.

 Embalaxe da mercadoría.
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Contidos

 Sinalización e rotulación do pedido.

 Etiquetaxe.

 Normativa de sinalización.

 Recomendacións recoñecidas sobre sinalización e rotulación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión do persoal do almacén 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Programa as actividades diarias do persoal do almacén, de xeito que se garanta o desenvolvemento efectivo e eficaz das actividades SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Determinouse a cantidade de persoal asignado a cada operación de almacén en función das ordes e das especificacións recibidas

CA5.2 Asignouse persoal a cada tarefa do almacén, respectando a normativa laboral e a de seguridade e prevención de riscos laborais

CA5.3 Establecéronse sistemas de comunicación das instrucións das ordes e actividades diarias que ten que realizar o persoal do almacén

CA5.4 Establecéronse métodos de control de desenvolvemento de ordes e actividades do persoal de almacén, de acordo cos sistemas de calidade implantados pola organización

CA5.5 Establecéronse cronogramas para realizar as operacións habituais do almacén que melloren a produtividade

CA5.6 Caracterizáronse as necesidades de información e formación do persoal do almacén

CA5.7 Incorporáronse técnicas de comunicación que promovan no persoal do almacén a súa integración e traballo en equipo

4.5.e) Contidos

Contidos

 Departamento de loxística.

 0Necesidades de formación do equipamento do almacén.

 Principais ocupacións dentro do almacén.

 Traballo en equipo dentro do almacén.

 Interdependencia nas relacións profesionais no almacén.

 Técnicas de comunicación no traballo en equipo do almacén.

 Comunicación verbal e non verbal.

 Escoita activa.

 Técnicas de comportamento asertivo en equipo dentro do almacén.

 Coordinación de equipos de traballo no almacén.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicacións informáticas de xestión e organización do almacén 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Manexa aplicacións informáticas de xestión e organización de almacéns que melloren o sistema de calidade 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 Determináronse as principais tarefas do almacén que poidan ser xestionadas de xeito eficiente mediante aplicacións informáticas

CA6.2 Determináronse as aplicacións informáticas existentes no mercado que poden xestionar as tarefas do almacén

CA6.3 Utilizáronse aplicacións informáticas axeitadas para realizar a xestión comercial do almacén

CA6.4 Utilizáronse simuladores axeitados para a optimización de cargas, paletización, embalaxes e medios de transporte

CA6.5 Determináronse solucións loxísticas para a automatización e a eficiencia das tarefas do almacén

CA6.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a mellora continua do sistema de calidade da empresa

4.6.e) Contidos

Contidos

 Informática nos almacéns.

 Aplicacións informáticas específicas utilizadas na xestión de almacéns.

 Simuladores de tarefas.

 Automatización de almacéns.

 Sistemas informáticos de colocación e seguimento da mercadoría no almacén.

 Sistemas de información e comunicación no almacén.

 Calidade do servizo de almacenamento de mercadorías.

 Nivel de servizo á clientela.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Seguridade e hixiene no almacén 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Aplica a normativa de seguridade e hixiene nas operacións de almacén mediante procedementos de previsión de accidentes laborais SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Determináronse as incidencias e os accidentes máis comúns no traballo diario dentro dun almacén

CA7.2 Determinouse a normativa aplicable en materia de seguridade, hixiene e prevención de riscos laborais nas actividades propias do almacenamento de mercadorías

CA7.3 Caracterizáronse as medidas que cumpra adoptar en caso de accidente producido na manipulación da mercadoría dentro do almacén

CA7.4 Estableceuse o procedemento que haxa que seguir no caso de accidentes no almacén

CA7.5 Describíronse as cargas físicas e mentais que se producen nas actividades do almacén

CA7.6 Describíronse as medidas de seguridade que cumpra adoptar e os medios de protección necesarios en caso de incendios menores no almacén

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade e hixiene no almacén.

 Normativa de prevención de riscos laborais no almacén.

 Normativa de seguridade no almacenamento de mercadorías perigosas.

 Normativa de seguridade e hixiene no almacenamento de mercadorías perecedoiras.

 Riscos laborais no almacenamento de mercadorías.

 Sinais de seguridade.

 Normativa e recomendacións de traballo e seguridade en equipamentos e en instalacións do almacén.

 Accidentes de traballo na manipulación e no movemento de mercadorías.

 Riscos de incendios no almacén.
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Terase en conta:

- As anotacións no caderno da profesora sobre a actitude, esforzo, comportamento, realización de tarefas, asistencia continuada e pulcritude do

alumnado.

- Os exercicios e traballos realizados na aula, tanto individuais como en grupo, propostos pola profesora e entregados para a súa corrección.

- Os exames e probas escritas.

No punto 4c) xa se especificou o peso de cada instrumento de avaliación en función da unidade didáctica de que se trate.

A cualificación de cada avaliación parcial farase valorando os seguintes aspectos:

- 80% probas escritas teoricas e/ou prácticas e traballos cualificados individualmente pola profesora

- 20% actitude do alumnado, tendo en conta a participación, iniciativa, comportamento, compañeirismo, rsponsabilidade e asistencia.

Os traballos individuais ou en grupo que se propoñan e non se entreguen 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.

Ao longo do curso escolar e antes de comezar a FCT existirán 2 avaliacións que se cualificarán do 1 ao 10, a nota mínima para acadar avaliación

positiva será de

- 5 cando só se realizase 1 exame ou proba escrita

- 4 cando se realizase máis dun exame, e farase media entre as probas realizadas, tendo que alcanzar esta como mínimo o 5

Polo tanto non se calculará media si algunha das probas, traballos ou exames ten unha puntuación inferior a 4, quedando a avaliación suspensa

Para acadar a avaliación positiva na nota de final de curso é preciso ter aprobadas as 2 avaliacións. A cualificación final será a media das dúas

avaliacións trimestrais antes de aplicar o redondeo

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

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

correspondente proba de recuperación, que se valorará de 0 a 10 puntos e representará o 90% da cualificación. O 10% restante obterase da

actitude manifestada durante o período de recuperación (interese, asistencia, puntualidade, comportamento,...)

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

se puntuaría de 0 a 10 (na que se valoraría: a presentación 20%, a redacción 20% e os contidos 50%). A nota obtida neste traballo representará o

90% da cualificación. O restante 10% viría dado pola actitude.

As probas de recuperación de cada avaliación pendente realizaranse na data que se determine dentro do período lectivo da avaliación seguinte,

agás o da segunda, que terá lugar no exame final previo á FCT

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

Ao finalizar o período lectivo para este módulo, farase unha proba obxectiva de toda a materia, para aqueles alumnos que por faltas de asistencia
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perderon o dereito á avaliación continua, consistente na resolución de exercicios teorico-prácticos que determinarán se o alumno/a ten o nivel

axeitado para acadar os obxectivos e contidos desta programación.

Cualificaranse de 0 a 10 puntos, con ata dous decimais, de acordo cos criterios de corrección que se establezan ao inicio da mesma. Para superar

a avaliación deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5. A cualificación da avaliación expresarase numericamente de 1 a 10, sen decimais,

redondeándose, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou superior, e ao anterior nos

demais casos

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

Tal e como establece a Orde do 12 de xullo, publicada no DOG nº 136 do 15-07-11, cada mes entregarase á xefa de departamento o informe de

seguimento da programación e cumprimento da mesma, facendo constar o número de unidades didácticas impartidas no mesmo. En caso de non

cumprir as programacións indicarase os motivos de o non cumprimento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao inicio do curso, consultarase co Departamento de Orientación para coñecer se existen dificultades con algún alumno/a respecto á expresión oral

ou escrita, a capacidade de abstracción, a correcta utilización das fontes de información, a utilización da lóxica na resolución de problemas, o

dominio das técnicas de estudio máis elementais, o idioma, etc.

Esta avaliación inicial serve para detectar o nivel do alumnado antes de comezar o curso e os problemas de aprendizaxe concretos que poden

presentar os mesmos, non se emiten puntuacións.

Como instrumentos de avaliación utilizaránse:

- Informes do Departamento de Orientación

- Observación do alumnado nos primeiros días de clase

- No caso de alumnos repetidores, as experiencias do curso pasado

Será despois da avaliación inicial cando se decida si é preciso aplicar flexibilización modular a algún alumno/a, indicándollo ao titor na reunión do

departamento

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

Intentarase facer un esforzo para atender a cada alumno/a da forma máis personalizada posible, tendo en conta o nivel de coñecementos e

capacidades que posúe, as súas motivacións e ritmo de aprendizaxe. Terase en conta as seguintes medidas de atención á diversidade:

- Con relación aos contidos:

Os contidos que poidan presentar dificultades ao alumnado complementaranse con datos aclaratorios, ilustracións, esquemas, gráficas ou videos,

presentaranse de forma variada e interrelacionados entre si e coa realidade empresarial para facilitar a súa xeneralización e aplicación posterior en

novas situacións.

A principios de curso, naqueles casos que sexa preciso realizaranse flexibilizacións modulares individuais.
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- Con relación aos aspectos metodolóxicos

As actividades de aprendizaxe son variadas, van permitir distintas modalidades ou vías de acceso aos contidos e presentarán diferentes grados de

dificultade, para iso as actividades desenvolveranse en catro niveis: de consolidación, de reforzo, de ampliación e de repaso. As actividades de

consolidación pretenden que o alumnado asimile os conceptos básicos. As de reforzo están indicadas para os alumnos que non puideron asimilar

estes contidos mínimos. As actividades de ampliación serven para que o alumnado afonde nalgún contido en especial e as de repaso para

relacionar  con contidos novos xa adquiridos e ter unha visión global da materia.

Ademais, utilizaranse estratexias de ensino diversas, de exposición e de indagación, potenciaranse actividades que estimulen mellor a aceptación

e integración, facilitarase a comprensión mediante a utilización de materiais e recursos didácticos como vídeos, encerado, pax web,... adaptándose

ás características psicolóxicas e sensoriais do alumnado,  propoñendo ao alumnado as realidades concretas unidas ao seu contorno, propiciando o

traballo e favorecendo a súa participación nos debates previstos.

- Con relación aos recursos e materiais:

Dentro dos materiais e recursos dispoñibles, seleccionaranse os máis axeitados segundo o alumnado e a materia. Proporáselles aos alumnos que

aporten á clase recortes de prensa ou revistas especializadas ou que comenten noticias relacionadas co módulo, para motivalos e achegar as

ensinanzas á súa vida cotiá.

- Con relación ao proceso de avaliación:

 A avaliación é sumativa, terase en conta os contidos conceptuais, procedementais e actitudinais, valorándose segundo os instrumentos e os

criterios de avaliación descritos no apartado 4d)

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores estará presente ao longo de todo o curso, na forma na que se desenvolven os traballos da clase e nos exercicios que se

van facer, adecuándose á realidade empresarial e económica do momento; terá especial incidencia nos valores de :

- Esforzo persoal

- Cultura emprendedora

- Colaboración cos compañeiros

- Igualdade de oportunidades

- Actitude non sexista

- Traballo en equipo

- Organización do traballo

- Trato educado cos compañeiros o co profesorado

- Rexeitamento dos malos tratos

- Coidado e utilización dos bens comúns

Quedando avaliado do apuntamento diario no caderno de notas da profesora

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

De ser posible economicamente realizarase un curso para a obtención do carnet de operador de carretilla e si dera tempo unha visita a unha
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empresa e/ou institución onde se observarán as formas de traballo do departemento de almacén; esta última actividade tamen se podería

desenvolver a través dunha visita virtual na rede

O alumnado acudirá, sempre que sexa preciso, acompañado da súa titora de FCT, a probas de selección organizadas por empresas co obxecto de

elexir aos alumnos en prácticas

10.Outros apartados

10.1) Covid-19

Debido a la situación excepcional derivada de la pandemia del Covid-19 y ante posibles contingencias que obliguen a realizar el curso de forma no

presencial, se recurrirá al aula virtual y a las TICs necesarias para que el curso pueda transcurrir con la mayor normalidad posible.
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