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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 

2 Protocolo de recepción de persoas externas á organización 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Recibe persoas externas á organización recoñecendo e aplicando 
normas de protocolo 

 CA2.1 Identificáronse as normas de cortesía e aplicouse o protocolo 
de saúdo,  presentación e despedida.  

  CA2.2 Empregouse unha linguaxe cortés e apropiada segundo a 
situación.  

  CA2.3 Diferenciáronse costumes característicos doutras culturas.  
 CA2.4 Informouse previamente de datos salientables da persoa 

esperada.  
 CA2.5 Identificouse ante a visita e solicitouse a información necesa-

ria desta  
 CA2.6 Notificouse ao/á destinatario/a da visita a chegada desta e 

transmitíronse os datos identifícatevos.  
  CA2.7 Transmitiuse durante a comunicación a imaxe corporativa da 

organización. 
 CA2.8 Demostrouse interese por ofrecer un trato personalizado 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
NON 

SI 
 

SI  
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
NON 

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

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva  versarán sobre os seguintes criterios de avaliación: 

1ªAVALIACIÓN 
UNIDAD FORMATIVA 2: REPOGRAFÍA E ARQUIVAMENTO 
 – CA1.1. Diferenciáronse os equipamentos de reprodución e encadernación. 
 – CA1.2. Relacionáronse as modalidades de encadernación básica. 
 – CA1.3. Recoñecéronse as anomalías máis frecuentes nos equipamentos de reprodución. 
 – CA1.4. Obtivéronse as copias necesarias dos documentos de traballo na calidade e na cantidade requiridas.  
 – CA1.5. Cortáronse os documentos e adaptáronse ao tamaño requirido, utilizando ferramentas específicas. 
 – CA1.6. Observáronse as medidas de seguridade requiridas.  
 – CA1.7. Encadernáronse documentos utilizando métodos básicos (grapaxe, encanutaxe, etc.).  
 – CA1.8. Púxose especial coidado en manter a correcta orde dos documentos encadernados. 
 – CA1.9. Plastificáronse documentos de distinto tamaño e grosor. 
 – CA1.10. Púxose interese en manter en condicións de funcionamento óptimo os equipamentos utilizados. 
 – CA2.2. Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nos labores de reprogra-
fía.  
 – CA2.3. Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada cos labores de reprografía. 
 – CA3.1. Identificáronse os tipos de arquivamento.  
 – CA3.2. Describíronse os criterios utilizados para arquivar. 
 – CA3.3. Indicáronse os procesos básicos de arquivamento. 
 – CA3.4. Arquiváronse documentos en soporte convencional seguindo os criterios establecidos.  
 – CA3.5. Accedeuse a documentos previamente arquivados. 
 – CA3.6. Distinguiuse a información fundamental que deben incluír os documentos comerciais e administrativos básicos.  
 – CA3.7. Rexistráronse os documentos administrativos básicos.  
 – CA3.8. Comprobouse a veracidade e a corrección da información contida nos documentos.  
 – CA3.9. Elaboráronse os rexistros de xeito limpo, ordenado e preciso. 
 – CA3.10. Valorouse o emprego de aplicacións informáticas na elaboración dos rexistros. 
2ª AVALIACIÓN 
UNIDAD FORMATIVA 1: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA E PROTOCOLO 
– CA1.1. Recoñecéronse os equipamentos de telefonía.  
– CA1.2. Valoráronse as opcións da central telefónica. 
– CA1.3. Atendéronse as chamadas telefónicas seguindo os protocolos establecidos.  
– CA1.4. Deriváronse as chamadas telefónicas cara ao/á destinatario/a final.  
– CA1.5. Informouse da orixe da chamada o/a destinatario/a final desta. 
 – CA1.6. Cubríronse notas de aviso telefónico de xeito claro e preciso. 
 – CA1.7. Demostrouse interese en utilizar os equipamentos telefónicos dunha maneira eficaz. 
 – CA1.8. Amosouse cortesía e prontitude na atención ás chamadas telefónicas. 

3ª AVALIACIÓN 
PROTOCOLO DE REPCEPCIÓN DE PERSOAS EXTERNAS A ORGANIZACIÓN 
Os mínimos desta parte da programación non se poden exixir por non completar o temario con clases presencias, polo que os alumnos realizan traballos e 
actividades propostas pola profesora, seguindo o libro de texto utilizado na aula e con axuda de vídeos titoriais.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Con respecto a 3ª avaliación e debido as circunstancias especiais que estamos a vivir e ante a imposibilidade de poder seguir de forma ordinaria o desen-
volvemento da programación, para avaliar este trimestre, valoraranse os tarefas,  actividades  de repaso e recuperacións realizadas polos alumnos/as, no 
seu domicilio e coa supervisión da profesora, do seguinte xeito: 
Tódalas actividades e tarefas entregadas en tempo  e forma, valoraranse de forma positiva e axudaran a redondear a nota final do módulo  
Aqueles alumnos/as que non entregaron as tarefas ou que as entregaron sen completar, (salvo algunhas excepcións debidamente xustificadas)   terase en 
conta e non afectará negativamente a nota resultante da  1ª e 2ª avaliación.  
 
A nota de cada avaliación calculouse tendo en conta os exames e o traballo na aula. 
A nota media ponderada dos exames realizados no trimestre terá un peso do 80%. O 20% restante da nota poderá acadarse a través dunha valoración 
positiva do traballo, a actitude, comportamento, asistencia, participación ,etc. 
 
A nota mínima para superar o módulo será de cinco puntos sobre dez. Para calcular a nota final do módulo daremos unha valoración ponderada as notas 
das avaliacións do seguinte xeito: 
1ª avaliación= 40% 2ª avaliación= 40% 3ª avaliación= 20%  
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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  Comunicación telefónica no ámbito profesional 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 - Comunícase telefonicamente, no ámbito profesional, distinguindo a 
orixe e o destino de chamadas e mensaxes 

 CA1.1 Recoñecéronse os equipamentos de telefonía. 
 CA1.2 Valoráronse as opcións da central telefónica. 
 CA1.3 Atendéronse as chamadas telefónicas seguindo os protocolos estableci-

dos. 
 CA1.4 Deriváronse as chamadas telefónicas cara ao/á destinatario/a final. 
 CA1.5 Informouse da orixe da chamada o/a destinatario/a final desta.  
 CA1.6 Cubríronse notas de aviso telefónico de xeito claro e preciso. 
 CA1.7 Demostrouse interese en utilizar os equipamentos telefónicos dunha 

maneira eficaz.  
 CA1.8 Amosouse cortesía e prontitude na atención ás chamadas telefónicas 

 

TRABALLOS E ACTIVIDADES 
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Nº Unidade didáctica 

3 Reprografía de documentos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Realiza labores de reprografía de documentos e valora a calidade do 
resultado obtido.  

 CA1.1 Diferenciáronse os equipamentos de reprodución e encadernación. 
 CA1.2 Relacionáronse as modalidades de encadernación básica. 
 CA1.3 Recoñecéronse as anomalías máis frecuentes nos equipamentos de 

reprodución. 
 CA1.4 Obtivéronse as copias necesarias dos documentos de traballo na calida-

de e na cantidade requiridas. 
 CA1.5 Cortáronse os documentos e adaptáronse ao tamaño requirido, utili-

zando ferramentas específicas. 
  CA1.6 Observáronse as medidas de seguridade requiridas. 
  CA1.7 Encadernáronse documentos utilizando métodos básicos (grapaxe, 

encanutaxe,  etc.). 
 CA1.8 Púxose especial coidado en manter a correcta orde dos documentos 

encadernados. 
 CA1.9 Plastificáronse documentos de distinto tamaño e grosor. 
 CA1.10 Púxose interese en manter en condicións de funcionamento óptimo os 

equipamentos utilizados. 

TRABALLOS E ACTIVIDADES 

X   RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados dos labores de reprografía. 

 • CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os 
requisitos e as actitudes necesarias para o desenvolvemento dos labores de 
reprografía. 

  CA2.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da 
colaboración, da motivación e da formación no éxito nos labores de reprogra-
fía. 

  CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora 
relacionada cos labores de reprografía 

ENQUISA SOBRE A MATERIA 
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Nº Unidade didáctica 

4  Arquivo de documentos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 - Arquiva documentos convencionais utilizados nas operacións comerciais e 
administrativas, tendo en conta a relación entre o tipo de documento e a súa situación 
ou o seu destino 

 CA3.1 Identificáronse os tipos de arquivamento. 
 CA3.2 Describíronse os criterios utilizados para arquivar.  
  CA3.3 Indicáronse os procesos básicos de arquivamento.  
  CA3.4 Arquiváronse documentos en soporte convencional seguindo os crite-

rios establecidos. 
  CA3.5 Accedeuse a documentos previamente arquivados. 
  CA3.6 Distinguiuse a información fundamental que deben incluír os documen-

tos comerciais. 
 CA3.7 Rexistráronse os documentos administrativos básicos.  
 CA3.8 Comprobouse a veracidade e a corrección da información contida nos 

documentos. 
 CA3.9 Elaboráronse os rexistros de xeito limpo, ordenado e preciso. 
 CA3.10 Valorouse o emprego de aplicacións informáticas na elaboración dos 

rexistros. 

TRABALLOS E ACTIVIDADES 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que no aprobe a materia de cada trimestre nas distintas avaliacións parciais, poderá recuperala mediante  actividades de recuperación que consistiran en traballos indivi-
duais sobre a materia ou parte suspensa, como resolver cuestións teórico_prácticas propostas pola profesora para acadar os mínimos exixidos na programación. 
 Para aprobar a materia necesitará obter unha nota de cinco puntos sobre dez. 
 

Se volvemos  as clases presenciais antes de xuño, faranse  exames de recuperación da materia non superada. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

A día 13 de marzo de 2020, cando se suspenderon as clases presenciais e iniciouse o confinamento, non había alumnos/as  neste curso con perda de dereito á avaliación continua. 
 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Estableceranse actividades de reforzo  e dicir, actividades de repaso para realizar na casa , novas explicacións con casos prácticos máis simples, adaptadas ás características especiais 
de cada alumno.  
Ampliación de tempos e medios. Reforzo especial as explicacións da profesora con  visualización de vídeos tutoríais adaptados os contidos da materia en concreto. 
 
 

 


