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1. Identificación da programación 

 

Centro educativo 
 

Código Centro Concello 
Ano 

académico 

15023314 de Sabón Arteixo 2019/2020 

 

 
Ciclo formativo 

 

Código 
da familia 
profesional 

 
Familia profesional 

Código do 
ciclo formativo 

 
Ciclo formativo 

 
Grao 

 
Réxime 

HOT Hostalaría e turismo CBHOT01 Cociña e restauración Ciclos 
formativos de 
grao básico 

Réxime xeral- 
ordinario 

 

 
Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

 

Código 
MP/UF 

 

Nome 
 

Curso 
Sesións 

semanais 
Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP3005 Atención á clientela 2019/2020 2 58 69 

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

Profesorado responsable 
 

Profesorado asignado ao módulo VÍCTOR MANUEL PATIÑO GRELA 

Outro profesorado  

 
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo 

 
A presente programación didáctica do módulo Atención ao Cliente, fundaméntase en adaptar os contidos desenvoltos no currículo de FP Básica 

Cociña e Restauración , segundo establecen o DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, tendo en conta as características do contexto onde se vai 

desenvolver, como a localización e características do centro, as necesidades do entorno, a formación inicial do alumnado e as súas expectativas e 

experiencias profesionais. Neste caso, desenvolverase no IES de Sabón, localizado no Concello de Arteixo, provincia de A Coruña. 

A programación non é un texto definitivo e irreversible, ao contrario, pretende constituír un fío condutor do proceso de ensino aprendizaxe, que 

debe adaptarse á realidade do entorno, axustando a programación en función aos resultados e a consecución ou non, dos obxectivos reflectidos 

nesta programación. 

Esta profesión desenvólvese en sectores e subsectores produtivos e de prestación de servizo onde se desenvolvan procesos de preelaboración, 

elaboración e, de ser o caso, servizo de alimentos e bebidas, como é o sector de hostalaría. Tamén en establecementos dedicados á 

preelaboración e á comercialización de alimentos crus, tendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas ao almacenaxe, ao 

envasado e á distribución de produtos alimentarios, etc. 

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes: 

Axudante ou auxiliar de cociña. 

Axudante de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas. 

Auxiliar ou axudante de camareiro/a en sala. 

Auxiliar ou axudante de camareiro/a en bar-cafetaría. 

Auxiliar ou axudante de barman. 

Auxiliar ou axudante de cociña en establecementos onde a oferta estea com- 

posta por elaboracións sinxelas e rápidas (tapas, pratos combinados, etc.). 

 
Os títulos profesionais e os correspondentes ensinos mínimos de formación profesional foron definidos a partir dos perfís profesionais e das 

competencias profesionais a eles asociadas. 

Os perfís profesionais correspondentes ao título organízanse en Unidades de Competencia, e estas, á súa vez, exprésanse nunha serie de accións 

ou realizacións con valor e significado no emprego. 

O perfil profesional do título básico en Cociña e Restauración determínase pola súa competencia xeral, competencia xeral do título profesional 

básico en Cociña e Restauración consiste en realizar con autonomía as operacións básicas de preparación e conservación de elaboracións 

culinarias sinxelas no ámbito da produción en cociña, así como as operacións de preparación e presentación de alimentos e bebidas en 

establecementos de restauración e catering, asistindo nos procesos de servizo e ATENCIÓN Á CLIENTELA, seguindo os protocolos de calidade 

establecidos, cumprindo as normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal, e 

comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira. 

As competencias profesionais, persoais e sociais, e as competencias para a aprendizaxe permanente do título profesional básico en Cociña e 

Restauración son as que se relacionan: 

 
a) Realizar as operacións básicas de recepción, almacenamento e distribución de materias primas en condicións idóneas de mantemento ata a súa 

utilización, a partir das instrucións recibidas e dos protocolos establecidos. 

b) Pór a punto o lugar de traballo, preparando os recursos necesarios e lavando materiais, enxoval, utensilios e equipamentos, para garantir o seu 

uso posterior en condicións hixiénico-sanitarias óptimas. 

c) Executar os procesos básicos de preelaboración e/ou rexeneración que cumpra aplicar ás materias primas, en función das súas características e 

da adecuación ás súas posible aplicacións. 

d) Aplicar técnicas culinarias sinxelas para obter preparacións culinarias elementais e de múltiples aplicacións, tendo en conta a estandarización 

dos procesos. 

e) Terminar e presentar elaboracións sinxelas de cociña de acordo coa definición 

dos produtos e protocolos establecidos, para a súa conservación ou o seu servizo. 
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f) Colaborar na realización do servizo en cociña e nos distintos tipos de servizo de 

alimentos e bebidas, tendo en conta as instrucións recibidas e o ámbito da execución. 

g) Executar os procesos de envasado e/ou conservación de acordo coas normas establecidas, para preservar a súa calidade e evitar riscos 

alimentarios. 

h) Executar as operacións de preservizo e/ou postservizo necesarias para o desenvolvemento das actividades de produción e/ou prestación de 

servizos, tendo en conta o ámbito da súa execución e a estandarización dos procesos. 

i) Realizar procesos de preparación e presentación de elaboracións sinxelas de alimentos e bebidas, de acordo coa definición dos produtos, as 

instrucións recibidas e os protocolos establecidos, para a súa conservación ou o seu servizo. 

j) Preparar os servizos de montaxe de catering e distribuír materias primas e equi- 

pamentos para o seu uso ou a súa conservación. 

K) ASISTIR NAS ACTIVIDADES DE SERVIZO E ATENCIÓN Á CLIENTELA, TENDO EN CONTA AS INSTRUCIÓNS RECIBIDAS, O ÁMBITO DA 

EXECUCIÓN E AS NORMAS ESTABLECIDAS. 

L) ATENDER E COMUNICAR AS POSIBLES SUXESTIÓNS E RECLAMACIÓNS EFECTUADAS POLA CLIENTELA NO ÁMBITO DA SÚA 

RESPONSABILIDADE, SEGUINDO AS NORMAS ESTABLECIDAS. 

m) Resolver problemas predicibles relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando o razoamento científico e os elementos 

proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais. 

n) Actuar de xeito saudable en contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, analizando hábitos e influencias positivas 

para a saúde humana. 

ñ) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades cotiás que poidan afectar o 

equilibrio do ambiente. 

o) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu ambiente persoal, social ou profesional 

mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e da comunicación. 

p) Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas, 

apreciando o seu uso como fonte de enriquecemento persoal e social. 

q) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes medios, canles e soportes ao seu alcance, 

utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos propios das linguas galega e castelá. 

r) Comunicarse en situacións habituais de carácter laboral, persoal e social, utilizando recursos lingüísticos básicos en lingua estranxeira. 

s) Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica e xeográfica ao seu dispor. 

t) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade laboral, utilizando as ofertas 

formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación. 

u) Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia no traballo asignado e 

efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo. 

v) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo, contribuíndo á 

calidade do traballo realizado. 

w) Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais, 

laborais e ambientais. 

x) Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional. 

y) Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional. 

z) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando 

activamente na vida económica, social e cultural. 

 
A formación necesaria para alcanzar as competencias e capacidades que o perfil profesional esixe constitúe un ciclo formativo. Cada ciclo 

componse dunha serie de módulos profesionais, que poden estar asociados a unha ou varias Unidades de Competencia, e outros nos que o 

contido formativo se deriva de criterios de política educativa. 
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O Módulo de Atención ao Cliente está asociado á Unidade de Competencia UC1329_1: Proporcionarlle Atención e Información Operativa, 

Estructurada e Protocolizada á Clientela. 
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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 
(%) 

Resultados de aprendizaxe 

300500 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 

1 ATENCIÓN AO CLIENTE.O 
PROCESO DE 
COMUNICACIÓN. AXENTES E 
ELEMENTOS. 

 14 20 X X X X X 

 

2 VENTA DE PRODUTOS E 
SERVIZOS. ESCOITA ACTIVA, 
ASERTIVIDADE, EMPATÍA. 

 15 20 X X X X X 

 

3 INFORMACIÓN AO CLIENTE. 
TIPOLOXÍA XERAL DE 
CLIENTES. ATENCIÓN 
PERSOALIZADA. 

 20 30 X X X X X 

 

4 TRATAMENTO DE 
RECLAMACIÓNS. QUEIXAS 
RECLAMACIÓNS E 
SEXERENCIAS. 

 20 30 X X X X X 

 

Total: 69 
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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.O PROCESO DE COMUNICACIÓN. AXENTES E ELEMENTOS. 14 

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 

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

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 

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 

 
Obxectivos específicos 

 
Act 

 
Título das actividades 

Duración 
(sesións) 

1.1 IDENTIFICAR, COÑECER E SABER FACER USO DOS ASPECTOS 
BÁSICOS PARA LEVAR A CABO UNHA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 

1 A COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 3,0 

2.1 IDENTIFICAR, COÑECER E SABER QUE TIPOS DE BARREIRAS 
EXISTEN NA COMUNICACIÓN. SABER LEVAR A CABO UNHA BOA 
COMUNICACIÓN INTENTANDO ELIMINAR AS BARREIRAS QUE A 
IMPIDEN 

2 BARREIRAS NA COMUNICACIÓN. 3,0 

3.1 IDENTIFICAR, COÑECER E SABER DAR UNHA POA IMAXE 
PERSONAL E PROFESIONAL. 

3 BOA IMAXE PREFESIONAL. 4,0 

4.1 IDENTIFICAR, COÑECER E DIFRERENCIAR O ACTO DE OFRECER 
INFORMACIÓN OU COMUNICACIÓN. REGRAS DE ORO DE CADA UNHA. 

4 INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN. 4,0 

TOTAL 14 

 
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 (%) 

CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 

CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 

CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 
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CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao 
desenvolvemento desta 

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 

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.) 

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 
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Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

S 3 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

S 3 

CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

S 3 

CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

S 3 

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

S 3 

CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

S 3 

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 

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

S 3 

CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA2. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 

S 3 
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significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA2. 

 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 3 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 3 

CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 2 

CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 2 

CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA3. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA3. 

 

S 2 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA4. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA4. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA4. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA4. 

 

S 3 
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Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA4. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA4. 

 

S 3 

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 

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA5. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA5. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA5. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA5. 

 

S 3 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA5. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA5. 

 

S 4 

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

Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA5. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA5. 

 

S 3 

CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA5. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA5. 

 

S 3 

CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo Entrega de tarefas e actividades baseadas 
en simulacións reais asociadas a RA5. 

Taboa de cotexo de  actividades e lecturas 
significativas sobre os contidos específicos 
asociados a RA5. 

 

S 3 

TOTAL 100 
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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. 

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. 

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. 

Contidos 

4.1.e) Contidos 
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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 

 
(título e descrición) 

 

Profesorado (en termos 
de tarefas) 

 

Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

A COMUNICACIÓN 
TELEFÓNICA - 
ASPECTOS BÁSICOS A 
TER EN CONTA NA 
COMUNICACIÓN 
TELEFÓNICA 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 
Probas escritas na 1ª e 2ª 
avaliación. 

3,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 
Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación.. 

• OU.22 - SOBRE AS 
APRENDIZAXES 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 
Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación.. 
. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 
Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación.. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

BARREIRAS NA 
COMUNICACIÓN. - 
INDICAR TIPOS DE 
BARREIRAS QUE 
EXISTEN NA 
COMUNICACIÓN. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 
Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación.. 
 

3,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 
Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais 
asociadas a RA1. 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos 
asociados a RA1. 

 
Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación.. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

BOA IMAXE 
PREFESIONAL. - 
ASPECTOS BÁSICOS 
DUNHA BOA IMAXE 
PERSONAL E 
PROFESIONAL. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 
 

4,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 

 
 

•  
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN. - 
DIFERENCIAS ENTRE 
INFORMACIÓN E 
COMINICACIÓN. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

4,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

 

TOTAL 14,0 
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica 

N.º Título da UD Duración 

2 VENTA DE PRODUTOS E SERVIZOS. ESCOITA ACTIVA, ASERTIVIDADE, EMPATÍA. 15 

4.2.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 

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

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 

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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 

 
Obxectivos específicos 

 
Act 

 
Título das actividades 

Duración 
(sesións) 

1.1 IDENTIFICAR A PERFECTA ACTUACIÓN DUN VENDEDOR 
PROFESIONAL NO SECTOR DA RESTAURACIÓN. COÑECER 
CARATERÍSTICAS DO PRODUCTO, DA SÚA EMPRESA E MERCADO, 
DOS CLIENTES REAIS E POTENCIAIS, OBXETIVOS DE VENDA 

1 VENDA PRODUTOS E SERVIZOS DE RESTAURACIÓN. 5,0 

2.1 IDENTIFICAR, COÑECER E POÑER ENPRÁCTICA AS APTITUDES, 
CUALIDADES E FUNCIONS DUN OU DUNHA VENDEDORA DO SECTOR 
RESTAURACIÓN. 

2 PÓR EN ESCENA AS APTITUDES, CUALIDADES E 
FUNCIÓNS DO VENDEDR OU VENDEDORA. 

5,0 

3.1 IDENTIFICAR E COÑECER OS PROCESOS E TÉCNICAS DE VENDA 
NA RESTAURACIÓN PARA LOGRAR UNHA VENDA CORRECXTA E 
SATISFACTORIA. 

3 PROCESOS E TÉCNICAS DE VENDA NA RESTAURACIÓN. 5,0 

TOTAL 15 

 
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 (%) 

CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible • OU.1 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida • OU.2 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela • OU.3 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 4 

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

• OU.4 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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.) 

• OU.5 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.6 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 4 

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

• OU.7 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 
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Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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

• OU.8 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 4 

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

• OU.9 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público • OU.10 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral • OU.11 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial • OU.12 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade • OU.13 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 2 

CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público • OU.14 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 2 

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

• OU.15 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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 

• OU.16 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida • OU.17 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.18 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.19 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto • OU.20 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.21 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.22 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela • OU.23 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo • OU.24 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas • OU.25 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.26 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.27 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.28 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 
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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. 

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. 

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. 

Contidos 

 
 

 
 

Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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 

• OU.29 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.30 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.31 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.32 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 2 

CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación • OU.33 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 2 

CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo • OU.34 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 2 

TOTAL 100 

 

4.2.e) Contidos 
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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 

 
(título e descrición) 

 

Profesorado (en termos 
de tarefas) 

 

Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

VENDA PRODUTOS E 
SERVIZOS DE 
RESTAURACIÓN. - FACER 
UNHA LISTA DE 
ELEMENTOS INFLUINTES 
E DECISIVOS NA VENTA 
DE SERVIZOS OU 
PRUTOS DE 
RESTAURACIÓN. 
EXPLICA CADA UN 
DELES. FACER GRUPOS 
DE DOUS E REALIZAR 
SIMULACIÓNS DE 
VENDEDOR E CLIENTE 
INTENTANDO VENDER 
UN PRODUCTO OU 
SERVIZO. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

 5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
ADQUIRIDAS DOS 
CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS 
PRÁCTICOS. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

 



 
Adaptación na programación para a finalización 

do curso 2019-2020 

- 37 - 

 

 

 
 

 
 

Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

PÓR EN ESCENA AS 
APTITUDES, 
CUALIDADES E 
FUNCIÓNS DO VENDEDR 
OU VENDEDORA. - 
REALIZAR UNHA 
SIMULACIÓN REAL CON 
DOUS ALUMNOS DE RAL 
VENDEDOR E ROL 
CLIENTE, POÑENDO EN 
PRÁCTICA AS 
APTITUDES, 
CUALIDADES E FUNCIOS 
ESTUDADAS PARA 
LEVAR A CABO UNHA 
VENDA DE PRODUTOS 
OU SERVIZOS DE 
RESTAURACIÓN 
SATISFACTORIA. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
ADQUIRIDAS DOS 
CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS 

5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 

 

 

 



 
Adaptación na programación para a finalización 

do curso 2019-2020 

- 39 - 

 

 

 
 

 
 

Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

PROCESOS E TÉCNICAS 
DE VENDA NA 
RESTAURACIÓN. - 
VENDER UN PRODUCTO 
CONCRETO. UTILIZANDO 
AS TÉCNICAS E 
PROCESOS QUE 
ESTUDIACHE. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

 5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

 

TOTAL 15,0 
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica 

N.º Título da UD Duración 

3 INFORMACIÓN AO CLIENTE. TIPOLOXÍA XERAL DE CLIENTES. ATENCIÓN PERSOALIZADA. 20 

4.3.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 

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

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 

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 

 
Obxectivos específicos 

 
Act 

 
Título das actividades 

Duración 
(sesións) 

1.1 IDENTIFICAR E COÑECER AS CARACTERÍSTICAS DE CADA UN DOS 
TIPOS DE CLIENTES EXISTENTES. 

1 TIPOLOXÍAS DE CLIENTES: ACTUALES E POTENCIALES. 
OUTROS TIPOS 

5,0 

2.1 IDENTIFICAR, COÑECER E SABER REALIZAR COA 
PROFESIONALIDADE E SOLVENCIA UNHA BOA ATENCIÓN E VENDA DE 
PRODUTOS OU SERVIZOS A UN CLIENTE DISCAPACITADO. 

2 CLIENTES CON DISCAPACIDADE. 5,0 

3.1 COÑECER, IDENTIFICAR E SABER ATENDER CON EFICACIA E 
SOLVENCIA AS NOVOS TIPOS DE CLIENTES DO SÉCULO XXI. 

3 CLIENTES DO SÉCULO XXI. 5,0 

4.1 IDENTIFICAR E COÑECER TODAS AS VARIABLES E CAUSAS QUE 
PERMITEN FIDELIZAR AOS NOSOS CLIENTES. 

4 FIDELIZACIÓN DA CLIENTELA. 5,0 

TOTAL 20 

 
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 (%) 

CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible • OU.1 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida • OU.2 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela • OU.3 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.4 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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.) 

• OU.5 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.6 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.7 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 
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Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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

• OU.8 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 2 

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

• OU.9 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público • OU.10 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 2 

CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral • OU.11 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial • OU.12 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade • OU.13 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público • OU.14 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.15 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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 

• OU.16 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida • OU.17 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.18 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

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

• OU.19 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto • OU.20 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.21 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.22 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela • OU.23 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo • OU.24 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas • OU.25 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

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

• OU.26 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.27 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.28 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 
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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. 

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. 

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. 

Contidos 

 
 

 
 

Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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 

• OU.29 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.30 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

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

• OU.31 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.32 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación • OU.33 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo • OU.34 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

TOTAL 100 

 

4.3.e) Contidos 
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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 
 

Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 

Profesorado (en termos 
de tarefas) 

 

Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

TIPOLOXÍAS DE 
CLIENTES: ACTUALES E 
POTENCIALES. OUTROS 
TIPOS - REALIZAR UNHA 
SECUNCIA DE 
SIMULACRO PRÁCTICO 
DE CADA DOUS 
ALUMNOS/AS FACENDO 
DE VENDEDOR E DE 
CLIENTE SABELOTODO, 
MINUCIOSO, HABLADOR, 
INDECISO, GROSERO, 
IMPULSIVO, 
DESCONFIADO. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 
 

5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

CLIENTES CON 
DISCAPACIDADE. - 
FACER SIMULACROS 
PRÁCTICOS CADA DOUS 
ALUMNOS/AS 
DESEMPEÑANDO O ROL 
DE VENDEDOR E DE 
CLIENTE ASOCIANDO 
UNHA DISCAPACIDADE 
POR PARTE DO MESMO. 
CLIENTE CON 
DISCAPACIDADE 
AUDITIVA, MOTÓRICA, 
VISUAL, INTELECTUAL. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 
 

5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

CLIENTES DO SÉCULO 
XXI. - REALIZAR 
SIMULACIÓNS REAIS DE 
TPILOXÍA DE CLIENTES 
DO SÉCULO XXI., 
SINGLES, DINKYS, PINK 
MARKET, GREY 
MARKET.... 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

FIDELIZACIÓN DA 
CLIENTELA. - 
IDENTIFICAR AS CAUSAS 
DA FIDELIZACIÓN. 
SATISFACCIÓN E 
EXPECTATIVAS DA 
CLIENTELA. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
PRÁCTICOS. 
PRÁCTICOS. 
 

5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
. 

 

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

N.º Título da UD Duración 

4 TRATAMENTO DE RECLAMACIÓNS. QUEIXAS RECLAMACIÓNS E SEXERENCIAS. 20 

4.4.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 

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

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 

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) 

1.1 IDENTIFICAR TIPOS DE SUXERENCIAS DOS CLIENTES. 1 SUXERENCIAS. 4,0 

2.1 IDENTIFICAR, CLASIFICAR E SABER ATENDER E XESTIONAR AS 
QUEIXAS DOS CLIENTES. 

2 QUIEXAS. 4,0 

3.1 IDENTIFICAR, COÑECER E SABER ATENDER E XESTIONAR CON 
SOLVENCIA E AEFICACIA TODO TIPO DE RECLAMACIÓNS. 

3 RECLAMACIÓNS. 5,0 

4.1 IDENTIFICAR, COÑECER E SABER PROCEDER E XESTIONAR AS 
RECLACIÓNS. IDENTIFICAR E COÑECER DOCUMENTACIÓN E 
PROCESO ADMINISTRATIVO DAS RECLAMACIÓNS. 

4 TÉCNICAS E PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS NA XESTIÓN 
DE RECLAMACIÓNS. 

7,0 

TOTAL 20 

 
4.4.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 (%) 

CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible • OU.1 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida • OU.2 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela • OU.3 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.4 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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.) 

• OU.5 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.6 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.7 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 
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Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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

• OU.8 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.9 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público • OU.10 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral • OU.11 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial • OU.12 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade • OU.13 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público • OU.14 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.15 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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 

• OU.16 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida • OU.17 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.18 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.19 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto • OU.20 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

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

• OU.21 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.22 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela • OU.23 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo • OU.24 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas • OU.25 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

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

• OU.26 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.27 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.28 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 2 



 
Adaptación na programación para a finalización 

do curso 2019-2020 

- 67 - 

 

 

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. 

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. 

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. 

Contidos 

 
 

 
 

Criterios de avaliación 
 

Instrumentos de avaliación 
Mínimos 
exixibles 

Peso 
cualificación (%) 

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 

• OU.29 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.30 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

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

• OU.31 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

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

• OU.32 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 2 

CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación • OU.33 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

NON 3 

CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo • OU.34 - SOBRE AS APRENDIZAXES 
ADQUIRIDAS DOS CONTIDOS TEÓRICOS 
E CONTIDOS PRÁCTICOS. 

S 3 

TOTAL 100 

 

4.4.e) Contidos 
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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 

 
(título e descrición) 

 

Profesorado (en termos 
de tarefas) 

 

Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 



 
Adaptación na programación para a finalización 

do curso 2019-2020 

- 69 - 

 

 

 
 

 
 

Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

SUXERENCIAS. - 
SEÑALAR, EXPLICAR E 
DESCRINIR TÓDOLOS 
TIPOS DE SUXERENCIAS. 
REALIZAR EXERCICIOS 
PRÁCTICOS E 
SIMULACROS REAIS. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

4,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

QUIEXAS. - ENUMERAR E 
EXPLICAR TIPOS DE 
QUIEXAS. REALIZAR 
SIMULACROS REAIS DE 
QUEIXAS. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

4,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

RECLAMACIÓNS. - 
ENUMERAR TIPOS DE 
RECLAMACIÓNS. 
REALIZAR CADA DOUS 
ALUMNOS, ROL 
VENDEDOR E ROL 
CLIENTE, FACENDO 
RECLAMACIÓNS DE 
PRODUCTOS OU 
SERVIZOS DE 
RESTAURACIÓN. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

5,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
. 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

TÉCNICAS E 
PROCEDIMIENTOS 
UTILIZADOS NA XESTIÓN 
DE RECLAMACIÓNS. - 
SIMULACROS E 
SECUANCIAS PRÁCTICAS 
DE TÉCNICAS E 
PROCEDEMENTOS NA 
XESTIÓN DE 
RECLAMACIÓNS. 

• AS DISEÑADAS POLO 
DOCENTE PARA 
ESTA UNIDADE 
DIDÁCTICA. 

• AS ESPECÍFICAS 
PARA ESTA 
UNIDADES 
DIDÁCTICA. 

• OS ESTIMADOS 
PREVIOS AO DISEÑO 
DA ACTIVIDADE, QUE 
DESPRENDAN OS 
APRENDIZAXES 
SIGNIFICATIVOS 
ADQUIRIDOS. 

•  OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON 
UTILIZADOS ATA 
O 13 DE MARZO:  

AULA TEÓRICA DE 
REFERENCIA DO 
GRUPO. AULA 
TALLER COCIÑA. 
AULA TALLER 
PASTELARÍA. AULA 
POLIVALENTE. 
SALÓN DE ACTOS. 
 

• OS SEGUINTES 
RECURSOS 
FORON OS 
UTILIZADOS 
DENDE 0 13 DE 
MARZO EN 
ADIANTE: 
VIDEO 
CONFERENCIA 
TRAVÉS DE CISCO 
WEBWX. 
PLATAFORMA 
ABALAR. 
CORREO 
ELECTRÓNICO. 
PARA 
DESENVOLVEMEN
TO DE 
SIMULACIÓNS 
PRÁCTICAS O 
DOMICILIO DO 
ALUMNO. 

Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

7,0 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 

•  
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 
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Que e para que 
 

Como 
 

Con que 
Como e con que 

se valora 

 

 
Duración 
(sesións) Actividade 

 
(título e descrición) 

 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

 
Alumnado 
(tarefas) 

 
Resultados ou produtos 

 
Recursos 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

 Entrega de tarefas e 
actividades baseadas en 
simulacións reais . 

Taboa de cotexo de  
actividades e lecturas 
significativas sobre os 
contidos específicos. 

 

• Probas escritas na 1ª e 
2ª avaliación. 
 

 

TOTAL 20,0 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de avaliación e cualificación imprescindibles 

 
 O CONXUNTO DE MINIMOS ESIXIBLES EXPRESADOS EN CADA UNIDADE DIDÁCTICA. 

         Criterios de cualificación 

          En cada Unidade Didáctica poderíanse usar as seguintes actividades de avaliación: 

         -Realizar probas escritas coa metodoloxia online, video conferencaou por unha canle non presencial (terceiro trimestre). 

         -Realizar probas teórico prácticas coa metodoloxia online, video conferencaou por unha canle non presencial (terceiro trimestre). 

          O número de probas a realizar dependerá estritamente do desenvolvemento do curso e as características do grupo de alumnos e do seu 

        progreso académico. Ó ser un número elevado de alumnos por grupo todo dependerá do ritmo do proceso de ensino-aprendizaxe e as dificultades 

        que poideran aparecer. 

 

        Para acadar a calificación positiva (5 puntos ou máis) deberán acadarse os contidos mínimos esixibles que aparecen nas distintas unidades 

        didácticas desta programación do primeiro e segundo trimestre.  Só teranse en conta os contidos do terceiro trimestre para mellorar as calificacións dos trimestres anteriores,é dicir, para                               
mellorar as calificacións obtidas polo alumno/a na 1ª e 2º avaliación. 

       Realizaráse un seguimento individual personalizado de todos estes aspectos a través dunha ficha xeral individual de avaliación do alumno para en 

      caso necesario, realizar as oportunas adaptacións, elaborando probas de maior o menor dificultade, a fin de conseguir cos alumnos alcancen a 

       competencia necesaria para o exercicio da actividade profesional. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

 

As actividades de recuperación dalgunha das partes da 1ª ou 2ª avalición, consistirán, nunha proba escrita “ exercicio ou actividade” 

directamente relacionado cos contidos das citadas avaliacións xa traballados neste tercer trimestre a modo  de reforzo e profundización, 

que deberá ser entregado ao seguinte correo electrónico fpbasicacocina@gmail.com o día 01 de xuño de 2020 antes das 15:00h. A 

tarefa estará subida á plataforma Abalar o 29 de maio de 2020. 

No suposto de que se pase de curso con este módulo pendente, o alumnado será informado mediante un “ informe individualizado” das 

actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán 

avaliados. 

 

mailto:fpbasicacocina@gmail.com
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CRITERIOS SOBRE A NOTA FINAL: 
            O criterio principal e priorirario será  de que o aumnado non perda o curso académico e poidan continuar avanzando na súa formación, Tendo en 
            Conta  de maneiraespecial a situación dos estudantes máis vulnerables.  
            A partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances 
realizados e os atrasos que se puidesen producir. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo 
para a cualificación do alumnado. 
A Avaliación final valorará especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. 
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzoe, no seu caso, 
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 
            
 

 

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

 

Consistirá nunha proba escrita “ exercicio ou actividade” directamente relacionado cos contidos do primeiro e segundo trimestre a modo  de 

reforzo e profundización, que deberá ser entregado ao seguinte correo electrónico fpbasicacocina@gmail.com o día 01 de xuño de 2020 

antes das 15:00h. A tarefa estará subida á plataforma Abalar o 29 de maio de 2020. 

 

mailto:fpbasicacocina@gmail.com
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A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o 

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a 

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso. 

 
 
 
 

 
 
 

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia 
práctica docente 
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8. Medidas de atención á diversidade 
 

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial 

 
NO curso actual 2019-2020, observase que a totalidade do alumnado do grupo clase, presenta ACNEAE, e a súa vez dentro deste grupo, 

encontramonos con alumnado NEE, de seguido fago mención a os casos que nos afectan: 

1º Caso: alumna diagnosticada con deficiencia motorica ( hemiparesia esquerda), asociada a un retraso madurativo. Grandes problemas de 

psicomotricidade fina e media. 15 anos de idade. 

2º Caso: alumno diagnosticado con TEA grao 1, asociado con TDAH. 17 anos de idade. Acusa conductas conflictivas y mencionar que no curso 

anterior aplicóuselle protocolo de suicidio. 

3º caso: alumno diagnosticado con TEA grao 1, se asocia dificultades de habilidades sociais e autonomía persoal. 

En canto a este alumnado, seguirei as pautas, protocolos e metodoloxías indicadas a través do departamento de orientación. Para máis 

información e detalle dos casos, poñerse en contacto coa orientadora. 

Compre decir que, a resto do alumnado do grupo clase, acusa moitas dificultades xeralizadas de aprendizaxe, tendo en conta a multiculturalidade 

e diversidade existente. 

 
 

Ó tratarse a F.P. dunha etapa non obligatoria e que capacita para o exercicio dunha profesión, tomaráse como referencia a cada alumno 

avaliándo-lo ó principio e ó final do aprendizaxe de forma personalizada, en forma de adaptación curricular, aplicando as actividades de ensino- 

aprendizaxe adecuadas en cada caso para poder superar os contidos mínimos necesarios para alcanzar a competencia de acción necesaria para 

exercer a profesión. 

Se se observaran dificultades particulares en determinados alumnos, habería que proporcionarlles os medios adecuados para supera-las; é dicir, 

se lles darán os exercicios e orientacións pertinentes, prestando especial atención ós aspectos relacionados coa mecánica do aprendizaxe e 

dominio de medios instrumentais o técnicas de traballo individual. (aprendizaxe cooperativo). 

CRITERIOS SOBRE ADAPTACIÓNS CURRICULARES: 

Hai que ter en conta que nesta etapa, non obligatoria, as adaptacións curriculares deben ser non significativas, é dicir, non se poden variar nin os 

contidos nin as capacidades terminais.Para aqueles alumnos que presenten dificultades no seguimento do programa proposto no módulo, se 

prevén (de modo global, e sempre tendo como obxetivo o apartarse o menos posible do nivel xeral do grupo-clase) as seguintes accións. 

a) ADAPTACIÓNS NON SIGNIFICATIVAS. 

Dependendo dos casos, se efectuarían seguindo a secuencia xenérica(pasaría- se dun punto a outro se o caso o fora demandando). 

1). Adaptación nos procedementos didácticos e nas actividades, neste apartado actuaráse no seguinte orden: 

-Introducción de actividades complementarias ás previstas. 

-Introducción de actividades alternativas ás previstas. 

-Modificación do nivel de complexidade das actividades (xa sexa por eliminación de compoñentes das mesmas o por secuenciación específica de 

tarefa). 

2). Adaptacións na avaliación: 

-Modificando a selección de técnicas e instrumentos. 

-Adaptando os instrumentos e técnicas. 
 

a) Procedemento para a realización da avaliación inicial 

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: ¿Ao comezo das actividades do curso académico, o 

equipo docente realizará 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 co perfil 

profesional correspondente¿. 
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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 

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica. 

 
No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do 

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15 .De acordo 

co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os 

ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. 

Decreto 229/2011 do 7 de decembro, por la que se regula la Atención á diversidade. 

 
 

 

 
 

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

 

9. Aspectos transversais 

 
9.a) Programación da educación en valores 

 
1 Posta en valor do patrimonio cultural de Galicia. 

Atendendo os obxectivosanuais que desenvolven o Plan funcional e Estratéxico do Centro, concretamente: 

*Potenciar a conservación do patrimonio cultural e facilitar a relación do alumnado cosseusmaiores para que poidan empaparse do universo 

cultural que atesouran e así contribuír á conservación de tradicións, técnicas, usos, costumes e saberes. 

*Situar o galego como instrumento básico de difusión da cultura de Galicia e da cultura universal en todos os niveis e áreas educativas. 

*Facilitar a plena integración lingüística dos alumnos e alumnas procedentes de fóra de Galicia. 

9.1.2 Fomento do Plurilingüismo. 

Atendendo os obxectivosanuais que desenvolven o Plan funcional e Estratéxico do Centro, concretamente: 

*Incrementar as competencias do alumnado en linguasestranxeiras. 

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 de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar: 

 
Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, 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 nas 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.O uso dos boos hábitos nutricionais será tamén un aspecto a coidar. 

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 complemenatará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. 
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EN CASO DE FACELAS, PODERÍANSE PROGRAMAR VISITAS POSIBLES A: 
 

-Establecementos diversos do sector da hostalería(hoteles,Rtes,Catering), Ferias de Alimentación e de Turismo,Acuarios,Industrias 

Agroalimentarias: conserveiras,de envasado,mercados,centros comerciais , salas de despece,matadeiros,centros tecnolóxicos de Galicia,outras 

Escolas de Hostalería,Xornadas sobre produtos específicos ou denominacións de orixe,etc... 

Estas visitas estarán precedidas de información sobre o tema polo profesor, e unha explicación a poder ser por un representante da empresa in 

situ e finalmente debate e conclusión da actividade realizada. 

 
-Xornadas sobre os productos da zona: realizaránse no segundo trimestre. A duración das mesmas dependerá do horario do centro e da 

disponibilidade do mesmo. Nunca superarán os cinco días e serán en horario lectivo. A participación do alumnado será obligatoria. As condicións 

para o seu desenrolo dependen das aportacións de entidades e organismos colaboradores. 

 
 

 

 
 

9.b) Actividades complementarias e extraescolares 

Educación para a convivencia: Procurarase 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 os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo 

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

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as 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, sempre 

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico. 
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