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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)

Na Unidade formativa 2, as UD5, UD6 e UD7 correspondentes cos RA
mediante exame, no presente curso 2019-2020. 

 

Nº 

5 

RA 1 Aplica técnicas de comunicación, logo de identificar as máis adecuadas, na relación e na atención á clientela e persoas usuarias.

Criterio de avaliación

CA1.1 Aplicáronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que facilitan a empatía coa clientela ou as persoas usuarias

CA1.1.1 Aplicáronse as técnicas de comunicación que facilitan a relación coa clie

CA1.1.2 Aplicáronse as habilidades sociais que facilitan a empatía coa clientela ou os 

CA1.2 Identificáronse as fases que compoñen o proceso de atención á clientela e ás 

CA1.3 Adoptouse a postura máis adecuada segundo o comportamento do cliente ante 

CA1.4 Analizáronse as motivacións de compra ou demanda dun produto ou servizo por 

CA1.5 Obtívose, de ser o caso, a información histórica da clientela.  
CA1.6 Aplicouse a forma e a actitude adecuadas na atención e no asesoramento a un 

CA1.7 Analizáronse e solucionáronse os erros máis habituais que se cometen na 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

correspondentes cos RA1, RA2 e RA3 non foron desenvolvidas ata o 13 de marzo de 2020, polo que non serán avaliados 

Unidade didáctica 

Atención a clientes e usuarios 

identificar as máis adecuadas, na relación e na atención á clientela e persoas usuarias. 

Criterio de avaliación 

CA1.1 Aplicáronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que facilitan a empatía coa clientela ou as persoas usuarias en situacións de atención ou asesoramento. 

n coa clientela ou as persoas usuarias. 

CA1.1.2 Aplicáronse as habilidades sociais que facilitan a empatía coa clientela ou os usuarios. 

CA1.2 Identificáronse as fases que compoñen o proceso de atención á clientela e ás  persoas consumidoras ou usuarias a través de diferentes canles de comunicación. 

CA1.3 Adoptouse a postura máis adecuada segundo o comportamento do cliente ante diversos tipos de situacións. 

u demanda dun produto ou servizo por  parte da clientela ou as persoas usuarias. 

CA1.6 Aplicouse a forma e a actitude adecuadas na atención e no asesoramento a un  cliente ou unha clienta en función da canle de comunicación utilizada. 

habituais que se cometen na comunicación coa clientela ou as persoas usuarias. 

non foron desenvolvidas ata o 13 de marzo de 2020, polo que non serán avaliados 

Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase neste curso 
(si, non) 

S S 

S S 

S S 

S S 

N S 

S S 

S N 

N S 

N N 



 

 

 

Nº 

6 

RA 2 Xestiona consultas, queixas e reclamacións da posibles clientela, aplicando a normativa.

Criterio de avaliación

CA2.1. Describíronse as funcións do departamento de atención á clientela en empresas.

CA2.2. Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para anticiparse a incidencias nos procesos

CA2.3. Interpretouse a comunicación recibida por parte do cliente. 

CA2.4. Relacionáronse os elementos da queixa ou reclamación coas fases do plan interno de resolución de queixas e reclamacións.

CA2.5 Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación. 

CA2.6 Xestionouse a información que haxa que subministrarlle á clientela.  

CA2.7 Determináronse os documentos propios da xestión de consultas, queixas e 

CA2.7.1 Determináronse os documentos que pode utilizar o consumidor para a defensa 

CA2.7.2 Documentos propios da xestión de consultas, queixas e reclamacións no 

CA2.8 Redactáronse escritos de resposta utilizando medios electrónicos ou outras canles 

CA2.8.1 Redactaronse follas de reclamación 

CA2.8.2 Redactáronse escritos de resposta propios do departamento de atenc

CA2.9 Valorouse a importancia da protección da persoa consumidora. 

CA2.10 Aplicouse a normativa en materia de consumo. 

 

 

Páxina 3 de 6 

Unidade didáctica 

Xestión de suxestións, queixas e reclamacións 

Xestiona consultas, queixas e reclamacións da posibles clientela, aplicando a normativa. 

Criterio de avaliación 

lientela en empresas. 

CA2.2. Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para anticiparse a incidencias nos procesos 

elementos da queixa ou reclamación coas fases do plan interno de resolución de queixas e reclamacións. 

ueixas e reclamacións. 

CA2.7.1 Determináronse os documentos que pode utilizar o consumidor para a defensa dos seus dereitos ante as institucións e organismos. 

CA2.7.2 Documentos propios da xestión de consultas, queixas e reclamacións no departamento de atención á clientela. 

electrónicos ou outras canles de comunicación. 

CA2.8.2 Redactáronse escritos de resposta propios do departamento de atención á clientela. 

Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase neste curso 
(si, non) 

S S 

N S 

S S 

N N 

S S 

N N 

N S 

N N 

N S 

S N 

S N 

S S 

N S 

S S 



 

 

 

Nº 

7 

RA3  Organiza o servizo posvenda en relación coa fidelización da clientela.

CA3.1. Valorouse a importancia do servizo posvenda nos procesos comerciais.

CA3.2. Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda. 

CA3.3. Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo posvenda.

CA3.4. Aplicáronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade do servizo posvenda e os elementos que int

CA3.5. Distinguíronse os momentos ou fases que estruturan o proceso de posvenda.

CA3.6. Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servizo posvenda. 

CA3.7. Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela. 

CA3.8. Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo.

CA3.9. Detectáronse e arranxáronse os erros producidos na prestación do servizo.

CA3.10. Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas.
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Unidade didáctica 

Fidelización da clientela 

o posvenda en relación coa fidelización da clientela. 

Criterio de avaliación 

CA3.1. Valorouse a importancia do servizo posvenda nos procesos comerciais. 

CA3.3. Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo posvenda. 

CA3.4. Aplicáronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade do servizo posvenda e os elementos que interveñen na fidelización da clientela. 

CA3.5. Distinguíronse os momentos ou fases que estruturan o proceso de posvenda. 

.8. Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo. 

CA3.9. Detectáronse e arranxáronse os erros producidos na prestación do servizo. 

CA3.10. Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas. 

Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase neste curso 
(si, non) 

N N 

S S 

N N 

N N 

S N 

S N 

N N 

N N 

S N 

N N 



 

 

 

2. Procedemento para a recuperación das partes non sup

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou información 
seguemento fíxose diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións 
distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Neste grupo no existe alumnado con data da 2ªavaliaci
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. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou información 
seguemento fíxose diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas 
distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios: 

data da 2ªavaliación non tiña partes non superadas.  

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este 
interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas 



 

 

 

3. Medidas de atención á diversidade 

4.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que no

 
Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliació
actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto
serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.
Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que
información de matrícula. 
Non se detectaron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo
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.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das 
actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, 
serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

na do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de 

mnado matriculado neste módulo. 

e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das 
características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, 

se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de 


