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Código ConcelloCentro Ano
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Centro educativo

de Curtis 2019/202015022620 Curtis

Identificación da programación

Código
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profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
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CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
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anuais
Horas
anuais
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semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3006 Preparación de pedidos e venda de produtos 52019/2020 135113

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

Profesorado asignado ao módulo BERNARDO FLORES CORREDOIRA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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UD Data inicio Data fin Sesións
previstas

Sesións
realizadas DiferenciaNº

Unidades didácticas

17/09/201
9

2932
24/10/201

9
Asesoramento no punto de venda 31

29/10/201
9

3636
18/12/201

9
Conformación de pedidos de

mercadorías e productos
02

08/01/202
0

3336
27/02/202

0
Preparación de pedidos para a

expedición
33

02/03/202
0

3031
02/04/202

0
Seguimento do servizo posvenda 14

7128135  TOTALES
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Unidade didáctica 1 - Asesoramento no punto de venda

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

1 Asesoramento no punto de venda 17/09/2019 24/10/2019 32 29 3

Asesorar sobre as características dos produtos solicitados e selecciona as mercadorías requiridas de acordo
coas instrucións establecidas.

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas de mellora

90%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas de
mellora

Explicación breve dos contidos e
realización de exercicios e actividades

Procesos de atención ao
cliente, garantía , tipos de
garantía, docuemntos
relacionados coa compra-
venda, devolución, o
primeiro contacto co
cliente. Fidelización

11 11

Non hai propostas de
mellora

Plantexamento de actividades e
exercicios de comprensión e reforzo

Explicouse como se tiña
que resolver os exercicios
propostos polo libro.

10 7

Non hai propostas de
mellora

Resolución de actividades e exercicios
propostos

Resolución das actividades
finais e as fichas de traballo

11 11

TOTALES 2932
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Unidade didáctica 2 - Conformación de pedidos de mercadorías e productos

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

2 Conformación de pedidos de
mercadorías e productos

29/10/2019 18/12/2019 36 36 0

Conformar pedidos de acordo cos requisitos da posible clientela, aplicando técnicas de medición e pesaxe
mediante ferramentas manuais e terminais específicos.

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas de mellora

100%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas de
mellora

Explicación breve dos contidos Tipos de mercancías y
produtos, léxico. Ciclo de
vida dun produto. tipos de
pedidos. manipukación e
conservación de pedidos,
seguridade e hixiene.

12 12

Non hai propostas de
mellora

Plantexamento de actividades e
exercicios de comprensión e reforzo

Explicouse o procedemento
para a resolución de
exercicios propostos polo
libro.

12 12

Non hai propostas de
mellora

Resolución de actividades e exercicios
propostos

Realización das actividades
propostas e a súa
corrección.

12 12

TOTALES 3636
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Unidade didáctica 3 - Preparación de pedidos para a expedición

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

3 Preparación de pedidos para a
expedición

08/01/2020 27/02/2020 36 33 3

Preparar pedidos para a súa expedición aplicando procedementos manuais e automáticos de embalaxe e
etiquetaxe mediante equipamentos específicos.

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas de mellora

92%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas de
mellora

Explicación breve dos contidos Fases da preparación de
pedidos. Documentación
para a preparación de
pedidos, presentación e
embalaje de produtos,
materiais, función e
clasificación dos mesmos.

12 12

Non hai propostas de
mellora

Plantexamento de actividades e
exercicios de comprensión e reforzo

Explicouse o contido das
actividades propostas polo
libro.

12 9

Non hai propostas de
mellora

Resolución de actividades e exercicios
propostos

Realizáronse as actividades
propostas e a súa
corrección.

12 12

TOTALES 3336
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Unidade didáctica 4 - Seguimento do servizo posvenda

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

4 Seguimento do servizo posvenda 02/03/2020 02/04/2020 31 30 1

Realizar o seguimento do servizo posvenda identificando as situacións posibles e aplicando os protocolos
correspondentes.

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas xerais de mellora. Debido as suspensión das clase polo covid-19, presencialmente deu
tempo a ver a teoría desta última unidade do módulo, nas semanas seguintes enviáronse exercicios polo
enderzo electrónico e o alumnado resolveunos e correxíronse. utilizouse o enderezo electrónico como medio
de contacto de envio e resolución de dúbidas e respostas.

99%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas xerais
de mellora

Explicación breve dos contidos Entrega de pedidos, Servizo
post-venda. tipos de
servizos post-venda

11 10

Non hai propostas xerais
de mellora

Plantexamento de actividades e
exercicios de comprensión e reforzo

Enviouse por correo
electrónico as tarefas que
se tiñan que resolver.

10 10

Non hai propostas xerais
de mellora

Resolución de actividades e exercicios
propostos

Correxíronse as tarefas
enviadas polos alumnos.

10 10

TOTALES 3031


