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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
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Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026406 IES Eduardo Pondal 2019-2020 
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Código Nome 

CBADG01 Servizos administrativos 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP30069 Preparación de pedidos e venda de produtos 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario Presencial  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

María Jesús Cabarcos Tembrás 

 
 

 

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

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

      

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

A cualificación do alumnado virá determinada por: 
- Realización dun exame final sobre os criterios de avaliación mínimos cun peso dun 80% na nota final. 
- Realización de actividades teórico-prácticas sobre os contidos vistos que terán un peso dun 20% na nota final. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Asesoramento no punto de venda 

1ª 
aval

. 

2ª 
aval

. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1-Asesora sobre as características dos produtos solicitados e 
selecciona as mercadorías requiridas de acordo coas instru-
cións establecidas. 

 CA1.1-Identificáronse as fases do proceso de atención á clien-
tela e preparación de pedidos en comercio, grandes superfi-
cies, almacéns e empresas ou departamentos de loxística. 

PE.1-Exame de contidos. 

      CA1.2-Aplicáronse técnicas de comunicación adecuadas ao 
público obxectivo do punto de venda, adaptando a actitude e 
discurso á situación de partida, obtendo a información necesa-
ria da posible clientela. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

     CA1.3-Déronse respostas a preguntas de doada solución, utili-
zando o léxico comercial axeitado. 

PE.2-Exame de contidos. 

     CA1.4-Mantívose unha actitude conciliadora e sensible coas 
demais persoas, demostrando cordialidade e amabilidade no 
trato e transmitindo a información con claridade e de xeito es-
truturado e preciso. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA1.5-Informouse á posible clientela das características dos 
produtos, nomeadamente das calidades esperables e das for-
mas de uso e consumo, argumentando sobre as súas vantaxes 
e comunicando o período de garantía. 

PE.3-Exame de contidos. 
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     CA1.6-Relacionáronse as operacións de cobramento e devolu-
ción coa documentación das posibles transaccións. 

PE.4-Exame de contidos. 

2 Conformación de pedidos de mercadorías e produtos 

X   RA2-Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible 
clientela, aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante 
ferramentas manuais e terminais específicos. 

 CA2.2-Interpretouse a información contida en ordes de pedido 
tipo e cubríronse os documentos relacionados (follas de pedi-
do, albarás, ordes de repartición, “packing list”, etc.) 

PE.1-Exame de contidos. 

     CA2.4-Describíronse as características dun TPV e os procede-
mentos para a utilización de medios de pagamento electróni-
cos. 

PE.2-Exame de contidos. 

     CA2.6-Identificáronse os documentos de entrega asociados á 
venda e ás devolucións, realizando, de ser o caso, pechamen-
tos de caixa. 

PE.3-Exame de contidos. 

     CA2.9-Identificáronse os tipos de produtos e os seus elemen-
tos identificativos (envase, etiquetado e marca). 

PE.4-Exame de contidos. 

X   RA3-Prepara pedidos para a súa expedición aplicando proce-
dementos manuais e automáticos de embalaxe e etiquetaxe 
mediante equipamentos específicos. 

 CA3.1-Describíronse os pasos e os procedementos xerais para 
a preparación de pedidos (selección, agrupamento, etiquetaxe 
e presentación final). 

PE.5-Exame de contidos. 

3 Preparación de pedidos para a expedición 

 X  RA2-Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible 
clientela, aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante 
ferramentas manuais e terminais específicos. 

 CA2.1-Aplicáronse as recomendacións básicas de seguridade, 
hixiene e saúde na manipulación, na conservación e na emba-
laxe de pedidos de mercadorías ou produtos, interpretando 
correctamente a simboloxía relacionada. 

PE.1-Exame de contidos. 

     CA2.3-Describíronse os danos que poden sufrir as mercadorías 
ou os produtos durante a súa manipulación para a conforma-
ción e preparación de pedidos. 

PE.2-Exame de contidos. 
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     CA2.8-Aplicáronse as normas básicas de prevención de riscos 
laborais relacionados coa manipulación de mercadorías e pro-
dutos. 

PE.3-Exame de contidos. 

 X  RA3-Prepara pedidos para a súa expedición aplicando proce-
dementos manuais e automáticos de embalaxe e etiquetaxe 
mediante equipamentos específicos. 

 CA3.3-Utilizáronse os criterios de etiquetaxe establecidos, 
consignando, de ser o caso, o número de unidades, a medida 
e/ou o peso das mercadorías ou dos produtos embalados. 

PE.4-Exame de contidos. 

     CA3.4-Tomáronse as medidas oportunas para reducir os resi-
duos xerados polos procesos de embalaxe. 

PE.5-Exame de contidos. 

4 Seguimento do servizo posvenda 

 X  RA4-Realiza o seguimento do servizo posvenda identificando 
as situacións posibles e aplicando os protocolos corresponden-
tes. 

 CA4.1-Describíronse as funcións do servizo posvenda. PE.1-Exame de contidos. 

     CA4.2-Identificáronse os procedementos para tratar as recla-
macións e os documentos asociados (formularios de reclama-
cións, follas de reclamacións, cartas, etc.) 

PE.2-Exame de contidos. 

     CA4.3-Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a 
lexislación en relación coas reclamacións. 

PE.3-Exame de contidos. 

     CA4.4-Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións 
doadamente corrixibles, expondo claramente os tempos e as 
condicións das operacións que cumpra realizar e o nivel de 
probabilidade de modificación esperable. 

PE.4-Exame de contidos. 

     CA4.5-Subministróuselle á clientela a información e a docu-
mentación necesarias para a presentación dunha reclamación 
escrita, de ser o caso. 

PE.5-Exame de contidos. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que non acadou resultados positivos nas dúas primeiras avaliacións terán que facer un exame final en xuño sobre os criterios de avaliación mínimos o cal terá un peso do 
80% sobre a nota final ademais de ir facendo as actividades teórico-prácticas propostas ao longo do terceiro trimestre sobre os contidos vistos que terán un peso dun 20% da nota 
final. 
 

 

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

Con data 13 de marzo de 2020 (día no que se suspenderon a clases pola pandemia do COVID-19) non había ningún alumno/a nesta situación. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados a metodoloxía que se aplicará será facer máis actividades de repaso, reforzo e profundización sobre os 
contidos nos que non acade os obxectivos. 
 
 
 

 
 


