
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS
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Centro educativo
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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
formativos de
grao básico

CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3005 Atención á clientela 32019/2020 6958

(*) 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 departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo contén a formación asociada á atención e servizo á clientela na información previa e posvenda dun produto ou servizo.

Trátase de que o alumno recoñeza as normas de cortesía e as situacións profesionais en que son aplicables para atender á clientela utilizando as

normas de cortesía e demostrando interese e preocupación por resolver satisfactoriamente as súas necesidades.

O alumnado debe cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia,

adaptándose ás novas tecnoloxías, comunicándose eficazmente contribuíndo á calidade do traballo realizado.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
300500

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5

1 Atención ao cliente Proceso de comunicación. Comunicación verbal e non verbal 20 25 X X

2 Venda de produtos e servizos Actuación do vendedor. Aptitudes, cualidades e funcións 20 25 X X

3 Información ao cliente Tipos de clientes. Atención personalizada. 14 25 X X

4 Tratamento das reclamacións Queixas, reclamacións e suxerencias.Técnicas utilizadas nas
reclamacións

15 25 X

Total: 69

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

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Atención ao cliente 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados do servizo de atención á clientela SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Atención ao cliente 9,011.2 Adaptar a actitude e o discurso á situación de partida.

1.3 Obter a información necesaria da clientela

1.4 Favorecer a comunicación empregando técnicas e actitudes apropiadas.

1.5 Analizar o comportamento da clientela.

1.1 Describir os requisitos e as actitudes para desenvolver a atención á
clientela

1.6 Manter conversas utilizando fórmulas, léxico comercial e nexos de
comunicación adecuados.

1.7 Respostar preguntas utilizando o léxico comercial axeitado

1.8 Expresarse oralmente ante un grupo.

1.9 Manter unha actitude conciliadora e sensible cara ós demais
demostrando cordialidade e amabilidade.

1.10 Transmitir información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura
clara e precisa

1.11 Valorar a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela.

1.12 Recoñecer os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa atención á clientela.
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exercicios da actividade 11,022.1 Analizar o comportamento da clientela.

2.2 Adaptar a actitude e o disurso á situación de partida.

2.3 Obter a información necesaria da clientela

2.4 Obter a información necesaria da clientela

2.5 Manter conversas utilizando fórmulas, léxico comercial e nexos de
comunicación adecuados.

2.6 Respostar preguntas utilizando o léxico comercial axeitado.

2.7 Expresarse oralmente ante un grupo.

2.8 Manter unha actitude conciliadora e sensible cara ós demais
demostrando cordialidade e amabilidade

2.9 Transmitir información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura
clara e precisa

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible TO.1 - Sobre o comportamento da clientela
nun exercicio proposto polo profesor

•

S 8 CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida TO.2 - Sobre o seu comportamento ante
distintas situacións presentadas polo
profesor

•

S 8 CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela LC.1 - Recollida de información de
potenciais clientes

•

S 8 CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao
desenvolvemento desta

TO.3 - Sobre actitudes e técnicas utilizadas
para a comunicación

•

S 8 CA1.5 Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os léxico comercial e os nexos de
comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedir a alguén que repita, etc.)

TO.4 - Observacións das conversas
mantidas entre grupos de alumnos
simulando unha situación de venda

•

S 10 CA1.6 Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico comercial
axeitado

PE.1 - Exercicio proposto polo profesor•

S 8 CA1.7 Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación de
comunicación na que interveñen dous/dúas interlocutores/as

TO.5 - Sobre a expresión oral do/a alumno/a
a través dun tema proposto polo profesor

•

S 8 CA1.8 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas,
demostrando cordialidade e amabilidade no trato

TO.6 - Sobre a actitude do/a alumno/a a
través dun tema proposto polo profesor

•

S 8 CA1.9 Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura clara e
precisa

TO.7 - Sobre a maneira de transmitir a
información a través dun tema proposto polo
profesor

•

S 10 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela

PE.2 - Exercicio proposto polo profesor•

S 6 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito da atención á clientela

TO.8 - Sobre a importancia que o alumno da
a aspectos de atención á clientela como
iniciativa, creatividade, colaboración,..

•

S 10 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa atención á clientela

PE.3 - Exercicio proposto polo profesor•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Proceso de comunicación. Axentes e elementos que interveñen.

 Barreiras e dificultades comunicativas.

 Comunicación verbal: emisión e recepción de mensaxes orais.

 Motivación, frustración e mecanismos de defensa. Comunicación non verbal.

 O/a vendedor/ora: características, funcións e actitudes; calidades e aptitudes para a venda e o seu desenvolvemento.

 Exposición das calidades dos produtos e servizos.

 O/a vendedor/ora profesional: modelo de actuación. Relacións coa clientela.

 Técnicas de venda.

 A persoa emprendedora no servizo de atención á clientela.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na actividade de atención á clientela.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa atención á clientela.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Atención ao cliente -
Explicación breve dos
contidos da unidade

Explicación breve dos
contidos da unidade - A
clientela:o seu
comportamento.
Información e
comunicación.
Explicación teórica do
concepto de atención ó
cliente. O proceso de
comunicación.

• Elaborar resumos e
esquemas en papel e
soporte infomático

• Resumos e esquemas
dos contidos
desenvolvidos

•

Participación activa na
aula dos alumnos

•

Equipos informáticos.
Ordenadores persoais,
canón proxector e
pizarra.

•

Información obtida de
páxinas web de
diferentes empresas.

•

LC.1 - Recollida de
información de
potenciais clientes

•

PE.1 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Exercicio proposto
polo profesor

•

TO.1 - Sobre o
comportamento da
clientela nun exercicio
proposto polo profesor

•

TO.2 - Sobre o seu
comportamento ante
distintas situacións
presentadas polo
profesor

•

TO.3 - Sobre actitudes e
técnicas utilizadas para a
comunicación

•

TO.4 - Observacións das
conversas mantidas
entre grupos de alumnos
simulando unha situación
de venda

•

TO.5 - Sobre a expresión
oral do/a alumno/a a
través dun tema
proposto polo profesor

•

TO.6 - Sobre a actitude
do/a alumno/a a través
dun tema proposto polo
profesor

•

TO.7 - Sobre a maneira
de transmitir a
información a través dun
tema proposto polo
profesor

•

TO.8 - Sobre a
importancia que o
alumno da a aspectos de
atención á clientela como
iniciativa, creatividade,
colaboración,..

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0Exercicios da actividade -
Resolución de exercicios
propostos

Plantexamento de
distintas cuestións
teóricas e prácticas dos
contidos expostos

• Resolución dos
exercicios propostos.
O alumno traballará
sobre textos
proporcionados polo
profesor e tamén do
libro de texto que
trataran sobre a
atención ó cliente.
Resolverá as cuestións
propostas con
claridade.
Corrixir os exercicios e
plantexar dúbidas.

• Exercicios
correctamente resoltos.

•

Resumos e esquemas
dos contidos
desenvolvidos

•

Sofware preciso•

Equipos informáticos•

Documentos
elaborados polos
alumos

•

Participación activa da
clase

•

LC.1 - Recollida de
información de
potenciais clientes

•

PE.1 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Exercicio proposto
polo profesor

•

TO.2 - Sobre o seu
comportamento ante
distintas situacións
presentadas polo
profesor

•

TO.3 - Sobre actitudes e
técnicas utilizadas para a
comunicación

•

TO.4 - Observacións das
conversas mantidas
entre grupos de alumnos
simulando unha situación
de venda

•

TO.5 - Sobre a expresión
oral do/a alumno/a a
través dun tema
proposto polo profesor

•

TO.6 - Sobre a actitude
do/a alumno/a a través
dun tema proposto polo
profesor

•

TO.7 - Sobre a maneira
de transmitir a
información a través dun
tema proposto polo
profesor

•

TO.8 - Sobre a
importancia que o
alumno da a aspectos de
atención á clientela como
iniciativa, creatividade,
colaboración,..

•

20,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Venda de produtos e servizos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e xustifícaas desde o punto de vista técnico SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados do servizo de atención á clientela SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Venda de productos e servizos. O vendedor 9,011.1 Analizar o tipo de público

1.2 Recoñecer a terminoloxía básica da comunicación comercial

1.3 Diferenciar entre entre información e publicidade.

1.4 Adecuar as respostas en función das preguntas.

1.5 Informar á clientela das características do servizo.

1.6 Asesorar á clientela da opción máis favorable.

1.7 Solicitar á clientela que comunique a súa elección.

1.8 Informar á clientela do servizo realizado xustificando as operacións
executadas.

1.9 Entregar á clientela os artigos procesados e informar dos servizos
realizados nos mesmos.

1.10 Transmitir á clientela as operacións que cumpra levar a cabo nos artigos
entregados

1.11 Identificar os documentos de entrega asociados ao servizo do produto.

1.12 Recoller a conformidade da clientela co acabamento obtido

1.13 Describir os requisitos e as actitudes para desenvolver a atención á
clientela.

1.14 Valorar a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela.

1.15 Recoñecer os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa atención á clientela.

1.16 Diferenciar clientela de provedores e do público en xeral

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Venda de productos e servizos. Exercicios 11,022.1 Analizar o tipo de público

2.2 Entregar á clientela os artigos procesados e informar dos servizos
realizados nos mesmos.

2.3 Transmitir á clientela as operacións que cumpra levar a cabo nos artigos
entregados.

2.4 Identificar os documentos de entrega asociados ao servizo do produto.

2.5 Recoller a conformidade da clientela co acabamento obtido

2.6 Diferenciar clientela de provedores e do público en xeral

2.7 Recoñecer a terminoloxía básica da comunicación comercial

2.8 Diferenciar entre entre información e publicidade.

2.9 Adecuar as respostas en función das preguntas.

2.10 Informar á clientela das características do servizo.

2.11 Asesorar á clientela da opción máis favorable.

2.12 Solicitar á clientela que comunique a súa elección.

2.13 Informar á clientela do servizo realizado xustificando as operacións
executadas.

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público LC.1 - Análisis sobre un exercicio proposto
polo profesor

•

S 8 CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral TO.1 - Sobre diferenciacións feitas polo
alumnado sobre o exercicio proposto polo
profesor

•

S 8 CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial TO.2 - Exercicio proposto polo profesor•

S 10 CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade PE.1 - Exercicio proposto polo profesor•

S 10 CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público PE.2 - Exercicio proposto polo profesor•

S 10 CA2.6 Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das
calidades esperables

TO.3 - Sobre a maneira de transmitir a
información a través dun tema proposto polo
profesor

•

S 10 CA2.7 Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando existan varias
posibilidades, e informouse das características e dos acabamentos previsibles de cada unha

PE.3 - Exercicio proposto polo profesor•

S 10 CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida PE.4 - Exercicio proposto polo profesor•

S 10 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela

PE.5 - Exercicio proposto polo profesor•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 8 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito da atención á clientela

TO.4 - Sobre a importancia que o alumno da
a aspectos de atención á clientela como
iniciativa, creatividade, colaboración,..

•

S 8 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa atención á clientela

LC.2 - Análisis e recoñecemento dos
factores de risco na actividade
emprendedora entre outros factores nun
exercicio proporcionado polo profesor.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 A persoa emprendedora no servizo de atención á clientela.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na actividade de atención á clientela.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa atención á clientela.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Venda de productos e
servizos. O vendedor -
Explicación breve dos
contidos básicos da
unidade

Explicación breve dos
contidos básicos da
unidade - Descrición e
explicación breve dos
contidos básicos da
unidade.
Explicación teórica
sobre a venda de
productos: actuación do
vendedor, aptitudes,
cualidades e funcións.
Modelo de actuación no
proceso de venda e
técnicas de venda.

• Elaborar resumos e
esquemas en papel e
en soporte infomático.
O alumno traballará
sobre textos
proporcionados polo
profesor e tamén do
libro de texto que
trataran sobre a venda
de productos.
Plantexar dúbidas e
resolver exercicios.
Presentacións prácticas
ante os compañeiros.

• Participación activa na
aula dos alumnos

•

Resumos e esquemas
dos contidos
desenvolvidos

•

Participación activa da
clase.

•

Documentos
elaborados polos
alumnos.

•

Equipos informáticos,
canón e pizarra.

•

LC.1 - Análisis sobre un
exercicio proposto polo
profesor

•

LC.2 - Análisis e
recoñecemento dos
factores de risco na
actividade emprendedora
entre outros factores nun
exercicio proporcionado
polo profesor.

•

PE.1 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.4 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.5 - Exercicio proposto
polo profesor

•

TO.1 - Sobre
diferenciacións feitas
polo alumnado sobre o
exercicio proposto polo
profesor

•

TO.2 - Exercicio
proposto polo profesor

•

TO.3 - Sobre a maneira
de transmitir a
información a través dun
tema proposto polo
profesor

•

TO.4 - Sobre a
importancia que o
alumno da a aspectos de
atención á clientela como
iniciativa, creatividade,
colaboración,..

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0Venda de productos e
servizos. Exercicios -
Resolución dos exercicios
propostos.

Resolución dos
exercicios propostos a
modo de reforzo.
Plantexamento de
distintas cuestións
teóricas e prácticas dos
contidos expostos.
Corrección dos
exercicios e aclaración
de dúbidas

• Resolver as cuestións
propostas.
O alumno traballará
sobre textos
proporcionados polo
profesor e tamén do
libro de texto que
trataran sobre a venda.
Corrixir os exercicios e
plantexar dúbidas.

• Exercicios
correctamente resoltos

•

Participación activa na
aula dos alumnos

•

Equipos informáticos•

Software libre axeitado•

Documentos
elaborados polos
alumos

•

Participación activa da
clase

•

LC.1 - Análisis sobre un
exercicio proposto polo
profesor

•

LC.2 - Análisis e
recoñecemento dos
factores de risco na
actividade emprendedora
entre outros factores nun
exercicio proporcionado
polo profesor.

•

PE.1 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.4 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.5 - Exercicio proposto
polo profesor

•

TO.1 - Sobre
diferenciacións feitas
polo alumnado sobre o
exercicio proposto polo
profesor

•

TO.2 - Exercicio
proposto polo profesor

•

TO.3 - Sobre a maneira
de transmitir a
información a través dun
tema proposto polo
profesor

•

TO.4 - Sobre a
importancia que o
alumno da a aspectos de
atención á clientela como
iniciativa, creatividade,
colaboración,..

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Información ao cliente 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as operacións executadas SI

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados do servizo de atención á clientela SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación breve dos contidos da unidade 6,011.1 Transmitir á clientela as operacións que cumpra levar a cabo nos artigos
entregados e os tempos previstos.

1.2 Recoñecer os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa atención á clientela.

1.3 Entregar á clientela os artigos procesados e informar dos servizos
realizados.

1.4 Identificar os documentos de entrega asociados ó servizo ou produto.

1.5 Recoller a conformidade da clientela co acabamento obtido, no caso
contrario tomar nota das obxeccións.

1.6 Valorar a pulcritude e a corrección tanto no vestir como na imaxe
corporal.

1.7 Manter sempre o respecto cara á clientela.

1.8 Intentar fidelizar á clientela

1.9 Definir o período de garantía e as obrigas legais aparelladas.

1.10 Describir os requisitos e as actitudes para desenvolver a atención á
clientela.

1.11 Valorar a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela.

Resolución de actividades 8,022.1 Entregar á clientela os artigos procesados e informar dos servizos
realizados

2.2 Transmitir á clientela as operacións que cumpra levar a cabo nos artigos
entregados e os tempos previstos.

2.3 Identificar os documentos de entrega asociados ó servizo ou produto.

2.4 Recoller a conformidade da clientela co acabamento obtido, no caso
contrario tomar nota das obxeccións.

2.5 Valorar a pulcritude e a corrección tanto no vestir como na imaxe
corporal.

2.6 Manter sempre o respecto cara á clientela.

2.7 Intentar fidelizar á clientela

2.8 Definir o período de garantía e as obrigas legais aparelladas.

14TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse dos servizos
realizados nos artigos

LC.1 - Análisis sobre un exercicio proposto
polo profesor

•

S 10 CA3.2 Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra levar a
cabo nos artigos entregados e os tempos previstos para iso

PE.1 - Exercicio proposto polo profesor•

S 10 CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto TO.1 - Sobre a identificacie fai o alumno de
distintos documentos presentados polo
profesor.

•

S 7 CA3.4 Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, en caso contrario,
tomouse nota adecuadamente das súas obxeccións

LC.2 - Da información recollida nunha
situación presentada polo profesor

•

S 7 CA3.5 Valorouse a pulcritude e a corrección, tanto no vestir como na imaxe corporal,
elementos clave na atención á clientela

TO.2 - Observación diaria•

S 10 CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela TO.3 - Observación diaria da actitude do
alumno cando simulamos, na clase,
exercicios de trato coa clientela.

•

S 8 CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo TO.4 - Observación do traballo de
fidelización a través dun exercicio proposto
polo profesor

•

S 10 CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas PE.2 - Exercicio proposto polo profesor•

S 10 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela

PE.3 - Exercicio proposto polo profesor•

S 8 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da
motivación e da formación no éxito da atención á clientela

TO.5 - Sobre a importancia que o alumno da
a aspectos de atención á clientela como
iniciativa, creatividade, colaboración,..

•

S 10 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa atención á clientela

PE.4 - Exercicio proposto polo profesor•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Papeis, obxectivos e relación entre profesionais e a clientela.

 Tipoloxía de clientela e a súa relación coa prestación do servizo.

 Atención personalizada como base da confianza na oferta de servizo.

 Necesidades e gustos da clientela, e criterios para a súa satisfacción.

 Obxeccións da clientela e o seu tratamento.

 A persoa emprendedora no servizo de atención á clientela.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na actividade de atención á clientela.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa atención á clientela.

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

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Explicación breve dos
contidos da unidade -
Explicación breve dos
contidos da unidade

Explicación teórica da
importancia do cliente e
dos distintos tipos de
clientes.

• Resumos e esquemas
dos distintos tipos de
clientes.
Investigación das
necesidades e gustos
do cliente.
Tratar as obxecións
plantexadas polos
clientes.
Aplicar as novas
tecnoloxías á atención
ós clientes.

• Resumos e esquemas
dos contidos
desenvolvidos

•

Participación activa na
aula dos alumnos

•

Resumos, esquemas e
actividades de reforzo

•

Sofware preciso e
equipos informáticos

•

Documentos
elaborados polos
alumos

•

Participación activa da
clase

•

LC.1 - Análisis sobre un
exercicio proposto polo
profesor

•

LC.2 - Da información
recollida nunha situación
presentada polo profesor

•

PE.1 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.4 - Exercicio proposto
polo profesor

•

TO.1 - Sobre a
identificacie fai o alumno
de distintos documentos
presentados polo
profesor.

•

TO.2 - Observación
diaria

•

TO.3 - Observación
diaria da actitude do
alumno cando
simulamos, na clase,
exercicios de trato coa
clientela.

•

TO.4 - Observación do
traballo de fidelización a
través dun exercicio
proposto polo profesor

•

TO.5 - Sobre a
importancia que o
alumno da a aspectos de
atención á clientela como
iniciativa, creatividade,
colaboración,..

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Resolución de actividades -
Resolución das actividades
proposstas

Plantexamento de
distintas cuestións
teóricas dos contidos
expostos
Corrección dos
exercicios e aclaración
de dúbidas

• O alumno traballará
sobre textos
proporcionados polo
profesor que tratarán
sobre a información ao
cliente.
Resolver as cuestións
propostas.
Corrixir os exercicios e
plantexar dúbidas.

• Exercicios
correctamente resoltos

•

Resumos, esquemas e
actividades de reforzo.

•

Documentos
elaborados polos
alumos

•

Sofware libre axeitado
e equipos informáticos

•

Participación activa da
clase

•

LC.1 - Análisis sobre un
exercicio proposto polo
profesor

•

LC.2 - Da información
recollida nunha situación
presentada polo profesor

•

PE.1 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.4 - Exercicio proposto
polo profesor

•

TO.1 - Sobre a
identificacie fai o alumno
de distintos documentos
presentados polo
profesor.

•

TO.2 - Observación
diaria

•

TO.3 - Observación
diaria da actitude do
alumno cando
simulamos, na clase,
exercicios de trato coa
clientela.

•

TO.4 - Observación do
traballo de fidelización a
través dun exercicio
proposto polo profesor

•

TO.5 - Sobre a
importancia que o
alumno da a aspectos de
atención á clientela como
iniciativa, creatividade,
colaboración,..

•

14,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tratamento das reclamacións 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de actuación SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explicación breve dos contidos da unidade 7,011.1 Ofrecer alternativas á clientela ante reclamacións corrixibles.

1.2 Recoñecer os aspectos principais da lexislación en relación coas
reclamacións.

1.3 Subministrar á clientela a información e documentación par presentar
unha reclamación.

1.4 Recoller os formularios de reclamación presentados pola clientela.

1.5 Cubrir unha folla de reclamación.

1.6 Compartir información co equipo de traballo.

1.7 Describir os requisitos e as actitudes para desenvolver a atención á
clientela.

1.8 Valorar a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela.

1.9 Recoñecer os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa atención á clientela.

Resolución de exercicios 8,022.1 Ofrecer alternativas á clientela ante reclamacións corrixibles.

2.2 Recoñecer os aspectos principais da lexislación en relación coas
reclamacións.

2.3 Subministrar á clientela a información e documentación par presentar
unha reclamación

2.4 Recoller os formularios de reclamación presentados pola clientela.

2.5 Cubrir unha folla de reclamación.

2.6 Compartir información co equipo de traballo.

2.7 Describir os requisitos e as actitudes para desenvolver a atención á
clientela.

2.8 Valorar a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela.

2.9 Recoñecer os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa atención á clientela.

15TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.1 Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente corrixibles,
expondo claramente os tempos e as condicións das operacións que cumpra realizar, así
como o nivel de probabilidade de modificación esperable

PE.1 - Distintos exercicios proposto polo
profesor e que plantean distintas situacións
que o alumno ten que resolver.

•

S 15 CA5.2 Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas
reclamacións

LC.1 - Sobre o traballo que realizará o
alumno sobre a lexislación existente
relacionada coas reclamacións.

•

S 20 CA5.3 Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias para a
presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso

PE.2 - Exercicio proposto polo profesor•

S 15 CA5.4 Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a realización dunha
reclamación

TO.1 - Exercicio proposto polo profesor•

S 20 CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación PE.3 - Cumplimentación de follas de
reclamación de distintas situación
simuladas.

•

S 10 CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo TO.2 - Observación diaria do
comportamento do alumno có resto da
clase.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas utilizadas na actuación ante reclamacións. Xestión de reclamacións. Alternativas reparadoras. Elementos formais que contextualizan unha reclamación.

 Documentos necesarios ou probas nunha reclamación. Procedemento de recollida das reclamacións.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0Explicación breve dos
contidos da unidade -
Explicación breve dos
contidos da unidade

Explicación da
importancia das
queixas e reclamacións
dos clientes.
Explicación dos
distintos tipos de
técnicas e
procedementos de
tratamento das queixas
e reclamacións.
Explicación das
ventaxas de conseguir
unha boa xestión das
reclamacións.
Presentación da
documentación para
reclamacións así como
o uso das novas
tecnoloxías para a o
seu tratamento.
Presentación da
normativa relativa á
protección do
consumidor.

• Elaborar resumos e
esquemas en soporte
infomático

• Resumos e esquemas
dos contidos
desenvolvidos

•

Documentos
elaborados polos
alumos

•

Software libre axeitado
e equipos informáticos

•

Participación activa da
clase

•

LC.1 - Sobre o traballo
que realizará o alumno
sobre a lexislación
existente relacionada
coas reclamacións.

•

PE.1 - Distintos
exercicios proposto polo
profesor e que plantean
distintas situacións que o
alumno ten que resolver.

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Cumplimentación
de follas de  reclamación
de distintas situación
simuladas.

•

TO.1 - Exercicio
proposto polo profesor

•

TO.2 - Observación
diaria do comportamento
do alumno có resto da
clase.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Resolución de exercicios -
Resolución dos exercicios
propostos

Plantexamento de
distintas cuestións
teóricas dos contidos
expostos
Corrección dos
exercicios e aclaración
de dúbidas

• O alumno traballará
sobre textos
proporcionados polo
profesor que trataran
sobre a atención ó
cliente.
Resolver as cuestións
propostas
Corrixir os exercicios e
plantexar dúbidas.

• Exercicios
correctamente resoltos

•

Probas teórico
prácticas para
comprobar
coñecementos.

•

Participación activa na
aula dos alumnos

•

Software e equipos
informáticos

•

Documentos
elaborados polos
alumos

•

LC.1 - Sobre o traballo
que realizará o alumno
sobre a lexislación
existente relacionada
coas reclamacións.

•

PE.1 - Distintos
exercicios proposto polo
profesor e que plantean
distintas situacións que o
alumno ten que resolver.

•

PE.2 - Exercicio proposto
polo profesor

•

PE.3 - Cumplimentación
de follas de  reclamación
de distintas situación
simuladas.

•

TO.1 - Exercicio
proposto polo profesor

•

TO.2 - Observación
diaria do comportamento
do alumno có resto da
clase.

•

15,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de cualificación:

-O alumno deberá superar os controis periódicos e ter realizados todos os exercicios e traballos de aula establecidos como mínimos.

-A asistencia implica o dereito á avaliación continua, e a non asistencia a perda de dita avaliación, tendo dereito unicamente a un exame de toda a

materia no mes de xuño. O número de faltas (xustificadas ou non) que implican a perda deste dereito é o 10% das sesións do módulo que marca a

Lei.

-A falta de puntualidade con retrasos non xustificados suporá a perda da metade da nota reservada para este apartado, podendo chegar incluso

ata a súa totalidade si se considerara unha falta repetida (máis de 10 faltas de puntualidade) e por iso grave)

-Participación activa na aula, reflectida no interese pola materia, iniciativa e capacidade para obter información con carácter autónomo (a falta de

participación suporá a aplicación do mesmo criterio do parágrafo anterior), e resolución dos supostos de ampliación que se realicen na última

sesión de cada unidade didáctica.

-Orde e pulcritude nos traballos realizados e boa predisposición para o traballo en equipo (a falta de pulcritude e boa predisposición suporá a

aplicación dos mesmos criterios dos parágrafos anteriores)

-Os apuntes e exercicios elaborados polos alumnos.

Cada avaliación constará, normalmente, de 2 (dúas) probas parciais. Para aprobar estes parciais cando teñamos teoría e práctica será necesario

obter a metade da puntuación que se lle asina en cada unha das partes, do contrario terá que repetir a parte na que non obtivo esa puntuación

aínda que estivese aprobado o parcial. Nas probas escritas indicaráse ó principio do exame a puntuación de cada unha das preguntas e a

puntuación da teoría e da práctica.

Nas probas escritas valoraráse:

. A corrección das respostas

. A presentación estética adecuada, na que se inclúe a caligrafía

. A coherencia interna do discurso

Nos traballos valoraráse:

. A puntualidade na entrega

. A corrección dos contidos escritos

. Que o traballo cumpra as pautas marcadas previamente

. Que a redacción dos contidos sexa elaborada polo propio alumno

. A coherencia interna do discurso e a súa defensa e exposición.

A puntuación do alumno ten en conta a nota das diversas probas realizadas, o traballo diario, o comportamento na aula e as faltas de asistencia.

Nas avaliacións 1ª, 2ª a nota obterase coa media das probas parciais realizadas na avaliación. Para poder facer medias esas probas parciais

deben ter como nota un 4 ou superior.

A nota final obteráse sumando as notas obtidas nos tres puntos seguintes:

1.-Nota media da 1ª e 2ª avaliación tendo en conta que calquera delas debe ser 4 ou superior. Esta nota representará o 70%.

2.-Asistencia a clase e puntualidade. Esta nota representará o 10%.

3.-Participación na clase e/ou entrega de exercicios/traballos. Esta nota representará o 20%.

Ademáis se un alumno se colle copiando nun exame perderá o dereito á avaliación continua o que implica que fará o exame de toda a materia e

non terá nunca máis dun 5 na nota final.

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

Durante o curso, ás alumnas e alumnos que non acaden os mínimos esixidos, proporcionaráselles actividades de apoio con exercicios nos que

adquiran os resultados de aprendizaxe non acadados. Aproveitando o tempo das vacacións escolares para que poidan traballar nos exercicios e á

volta correxiranse e farase unha proba de recuperación.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:

1.-Realización de actividades prácticas similares as realizadas ao longo do curso na aula, que o alumno presentará en tempo e forma (a criterio do

profesor).

2.-Nunha proba teórica-práctica de todo o módulo, na que terá que aprobar cunha nota mínima de 5.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades desenvolvidas e/ou presentadas como na proba

teórica, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011: "O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo, será do 10% respecto da súa duración

total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do

centro" e que poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en actividades que impliquen riscos tal e como establece a normativa

vixente no seu artigo 25.4 "O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan

perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións".

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

Para determinar se o desenvolvemento das clases e das actividades propostas para que o alumnado alcanzara os obxectivos planificados

resultaron eficaces e adecuados, levarase a cabo unha avaliación a partir de:

Os resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado

A propia avaliación feita polo alumnado dos materiais, actividades..

Opinións escritas do alumnado trimestralmente sobre o que aprenderon, o que máis lle gustou ou o que lle resultou máis difícil.

Estes aspectos recolleranse na memoria anual e servirán para a elaboración da programación do curso seguinte e mellorar a práctica docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do curso académico, realizarase unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as

características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e

situar o alumnado en relación có perfil profesional correspondente.

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complementará cós datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociadas aos contidos mínimos propostos nesta programación.

Con respecto a aqueles alumnos que necesiten apoio educativo, como é o caso do alumno que non supere algunha avaliación, facilitaránselle
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actividades de reforzo de distinto grao de dificultade.

Có propósito de dar unha resposta educativa aos alumnos con altas capacidades intelectuais, estableceránse actividades de ampliación curricular

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo, para este módulo podemos destacar:

. Educación para a igualdade: Estará sempre presente, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu sexo, raza,

crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

. Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se

dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

. Educación para a saúde: É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta as situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario como

elementos cotiás do seu emprego.

. Educación para a convivencia: Procuraráse a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de

probas, etc.

. Educación do consumidor: Fomentando entre o alumnado un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

. Interculturalidade: Traballando dende o principio o respecto ás distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a orientación profesional polo carácter teórico-

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As charlas que se organicen dende o departamento de orientación.

Conferencias organizadas na semana cultural do Instituto.

As que organice o Departamento

10.Outros apartados

10.1) Recursos

Documentación obtida a través de internet.

Uso de proxector, canón,  ordenador do profesor e ordenador do alumno

Exercicios propostos de libros de texto e do profesor.
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