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Adaptación na programación para a finalización do 
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2019-2020 
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2º 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
2020, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.   



 

 

 

1. Criterios de avaliación e mínimos esixibles.
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo
grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unida
2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación:

 

Nº 

1 Loxística e aprovisionamento. 

Criterios de avaliación 

CA1.1. Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da mercadoría.

CA1.2. Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de aprovisionamento que garanta a calidade e o cumprimento do 

CA1.3. Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implic

CA1.4. Contrastáronse os consumos históricos e a lista de materiais e pedidos realizados en fu

CA1.5. Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o com

CA1.6. Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en co

CA1.7. Elaboráronse as ordes de subministración de materiais con data, cant

CA1.8. Previuse con tempo suficiente o reaprovisionamento da cadea de subministración para axustar os volumes de existencias 

CA1.10. Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xe

CA2.3. Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento. 

CA2.4. Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas para a súa posterior avaliación

CA2.5. Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, prazo de apr

CA3.5. Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de in

CA4.3. Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. 

CA4.4. Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun

CA4.5. Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento.

CA4.8. Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que

CA4.9. Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe

CA5.1. Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que pa

CA5.5. Establecéronse as operacións suxeitas á loxística inversa e determinouse o tratamento que se lles debe dar ás mercador
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ínimos esixibles. 
ón positiva no presente  módulo evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cu

icipación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades programadas.

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 
2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

Unidade didáctica 

CA1.1. Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da mercadoría.  

uran un programa de aprovisionamento que garanta a calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido.  

sións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implicado.  

e a lista de materiais e pedidos realizados en función do cumprimento dos obxectivos do plan de vendas e/ou produción previsto pola empresa ou a org

CA1.5. Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o compoñen.  

nouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias.  

CA1.7. Elaboráronse as ordes de subministración de materiais con data, cantidade e lotes, indicando o momento e o destino ou a situación da subministración ao almacén e/ou ás unidades produtivas pr

CA1.8. Previuse con tempo suficiente o reaprovisionamento da cadea de subministración para axustar os volumes de existencias ao nivel de servizo, evitando os desabastecementos.

A1.10. Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xestión de pedidos e control do proceso. 

ndicións de aprovisionamento.  

CA2.4. Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas para a súa posterior avaliación. 

CA2.5. Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.). 

CA3.5. Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. 

proceso de aprovisionamento.  

CA4.4. Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido.  

cumentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento. 

CA4.8. Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.  

CA4.9. Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe. 

CA5.1. Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que participan, e as relacións entre eles. 

CA5.5. Establecéronse as operacións suxeitas á loxística inversa e determinouse o tratamento que se lles debe dar ás mercadorías retornadas, para mellorar a eficiencia da cadea loxística.

evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun 
programadas. 

de didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 

vos do plan de vendas e/ou produción previsto pola empresa ou a organización.  

ituación da subministración ao almacén e/ou ás unidades produtivas precedentes. 

vitando os desabastecementos. 

 

ornadas, para mellorar a eficiencia da cadea loxística. 



 

 

 

 

Nº 

2 Busca, selección e avaliación de provedores 

Criterios de avaliación 

CA1.3. Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implicado.

CA2.1. Identificáronse as fontes de subministración e procura de provedores. 

CA2.2. Confeccionouse un ficheiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios d

CA2.3. Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento. 

CA2.4. Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establec

CA2.5. Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións 

CA2.6. Comparáronse as ofertas de varios provedores de acordo cos parámetros 

CA2.7. Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico que, sobre o total, represente cada variable co

CA3.1. Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores. 

CA3.3. Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos provedores. 

CA3.4. Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores.

 CA3.5. Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio d

CA3.6. Explicáronse as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento. 

CA3.7. Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na comprave

CA3.8. Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos pr

 

Nº 

3 Xestión documental en operacións loxísticas 

Criterios de avaliación 
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Unidade didáctica 

CA1.3. Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implicado. 

ción e procura de provedores.  

heiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios de procura en liña e off-line. 

ndicións de aprovisionamento.  

res que cumpran as condicións establecidas para a súa posterior avaliación. 

elección de ofertas de provedores (económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.).  

metros de prezo, calidade e servizo.  

un baremo dos criterios de selección en función do peso específico que, sobre o total, represente cada variable considerada. 

comunicación con provedores.  

e información aos provedores.  

ou telefónicas cos provedores. 

o de información con provedores.  

ndicións de aprovisionamento.  

ciación máis utilizadas na compravenda e no aprovisionamento.  

forme que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos programas informáticos adecuados. 

Unidade didáctica 



 

 

 

CA1.7. Elaboráronse as ordes de subministración de materiais con data, cantidade e

CA3.2. Detectáronse as vantaxes, os custos e os requisitos técnicos e comerciais de implantación dun sistema de intercambio e

CA3.5. Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

CA3.8. Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos pro

CA4.1. Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor no momento de rec

 CA4.3. Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. 

CA4.4. Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun

CA4.5. Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do

CA4.6. Elaboráronse informes de avaliación de provedores de xeito claro e estruturado. 

CA4.7. Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de info

CA4.8. Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que

CA4.10. Enlazáronse as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con outras áreas de información da empresa, 

CA5.2. Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea loxís

 

Nº 

4 Organización e custos loxísticos. A loxística inversa 

Criterios de avaliación 

CA4.3. Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento.

CA4.4. Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido.

CA5.1. Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que participa

CA5.2. Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en 

CA5.3. Describíronse os custos loxísticos directos e indirectos, fixos e variables, considerando todos os elementos dunha operación loxístic

 CA5.4. Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de mercadorías. 

CA5.5. Establecéronse as operacións suxeitas á loxística inversa e determinouse o tratamento que se lles debe dar ás mercadorías retornadas, para mellorar a e

CA5.6. Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, incidencias e re

CA5.8. Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios, devol

 

Nº 
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materiais con data, cantidade e lotes, indicando o momento e o destino ou a situación da subministración ao almacéne/ou ás unidades produtivas precedent

CA3.2. Detectáronse as vantaxes, os custos e os requisitos técnicos e comerciais de implantación dun sistema de intercambio electrónico de datos, na xestión do aprovisionamento. 

cambio de información con provedores. 

CA3.8. Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos programas informáticos adecuados. 

CA4.1. Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor no momento de recepción no almacén.  

proceso de aprovisionamento.  

tablecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido.  

mentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento.  

de xeito claro e estruturado.  

tación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de información con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando aplicacións inform

CA4.8. Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento 

CA4.10. Enlazáronse as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con outras áreas de información da empresa, como contabilidade e tesouraría. 

CA5.2. Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea loxística. 

Unidade didáctica 

proceso de aprovisionamento. 

edidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido. 

loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que participan, e as relacións entre eles.  

CA5.2. Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea loxística.  

ronse os custos loxísticos directos e indirectos, fixos e variables, considerando todos os elementos dunha operación loxística e as responsabilidades imputables a cada axente da cadea loxíst

distribución de mercadorías.  

ca inversa e determinouse o tratamento que se lles debe dar ás mercadorías retornadas, para mellorar a eficiencia da cadea loxística. 

previstos, incidencias e reclamacións na cadea loxística.  

estión de residuos, desperdicios, devolucións caducadas, embalaxes, etc. 

Unidade didáctica 

e/ou ás unidades produtivas precedentes. 

lectrónico de datos, na xestión do aprovisionamento.  

zando aplicacións informáticas. 

a e as responsabilidades imputables a cada axente da cadea loxística.  

ficiencia da cadea loxística.  



 

 

 

5 Facturación e xestión de stocks con FACTUSOL 

Criterios de avaliación 

CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de 

CA2.8 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de 

CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de
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as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento. 

CA2.8 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores. 

A5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores. 



 

 

 

2. 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
distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

2.1. Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse con apoio da Aul
electrónico. 

 ▪ Proba Específica: Elaboración de supostos prácticos semanais que deberán ser entregados polo alumnado ben a través da aula virtual ou por corre
Estes supostos prácticos serán feitos de xeito individual 

2.2. Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda 

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

▪ Proba Específica 1: Elaboración de supostos prácticos semanais que deberán ser entregados polo alumnado ben a través da aula virtual ou por corre
Estes supostos prácticos serán feitos de xeito individual 

▪ Proba Específica 2: Elaboración dunha serie de actividades
feitos de xeito individual e entregados no tempo e forma solicitados polo docente.

 

Páxina 6 de 9 

. 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: 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse con apoio da Aul

Elaboración de supostos prácticos semanais que deberán ser entregados polo alumnado ben a través da aula virtual ou por corre
Estes supostos prácticos serán feitos de xeito individual e entregados no tempo e forma solicitados polo docente. 

Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación continua (PD) 

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

Elaboración de supostos prácticos semanais que deberán ser entregados polo alumnado ben a través da aula virtual ou por corre
Estes supostos prácticos serán feitos de xeito individual e entregados no tempo e forma solicitados polo docente. 

unha serie de actividades prácticos deberán ser entregados polo alumnado a través da aula v
e entregados no tempo e forma solicitados polo docente. 

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 
traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse con apoio da Aula Virtual do IES de SABÓN e o correo  

Elaboración de supostos prácticos semanais que deberán ser entregados polo alumnado ben a través da aula virtual ou por correo electrónico. 

Elaboración de supostos prácticos semanais que deberán ser entregados polo alumnado ben a través da aula virtual ou por correo electrónico. 

a través da aula virtual. Estes supostos prácticos serán 



 

 

 

3. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumn

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre un F
no desenvolvemento das actividades xa descritas na Proba Específica 

Pero tamén se mantén un FORO aberto co alumnado para aclarar dúbid
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Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumn

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre un FORO aberto a través da Aula Virtual do IES de Sab
escritas na Proba Específica . 

Pero tamén se mantén un FORO aberto co alumnado para aclarar dúbidas e información ao respecto, ademais do correo electrónico

Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado. 

ES de Sabón con aclaracións e resolución de dúbidas 

as e información ao respecto, ademais do correo electrónico 



 

 

 

4. Medidas de atención á diversidade 

4.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 avaliació
alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o e
avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características
Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.
Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un c
alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.
Non se detectaron necesidades especiais de atención ao a
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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 avaliació
alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o e
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. 
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 se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. 
Non se detectaron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo. 

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 

e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. 

uestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso 
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