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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026406 IES Eduardo Pondal 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 Xestión administrativa 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela 

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 de actividades teórico-prácticas sobre os contidos vistos na 1ª e 2ª avaliación cun peso dun 80% na nota final. 
- A puntualidade na entrega das actividades, a presentación e a coherencia 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 

7 Servicio de correos, correspondencia e paqueterías 

1ª 
aval

. 

2ª 
aval

. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3-Transmite información escrita aplicando as técnicas de 
estilo a cada tipo de documento propio da empresa e da Ad-
ministración pública. 

 CA3.2-Identificáronse as canles de transmisión: correo conven-
cional e electrónico, fax, mensaxes curtas, etc. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

      CA3.3-Diferenciáronse os soportes máis axeitados en función 
dos criterios de rapidez, seguridade e confidencialidade. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA3.4-Clasificáronse os tipos máis habituais de documentos 
dentro da empresa segundo a súa finalidade. 

LC.3-Actividades sobre contidos. 

     CA3.5 -Redactouse o documento apropiado cumprindo as 
normas ortográficas e sintácticas, en función da súa finalidade 
e da situación de partida. 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

     CA3.6-Identificáronse as ferramentas de procura de informa-
ción para elaborar a documentación. 

LC.5 Actividades sobre contidos. 

     CA3.7-Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamen-
to de textos. 

LC.6-Actividades sobre contidos. 
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     CA3.8-Formalizáronse os libros de rexistro de entrada e saída 
de correspondencia e paquetería en soporte informático e 
convencional. 

LC.7-Actividades sobre contidos. 

     CA3.9-Utilizouse a normativa sobre protección de datos e con-
servación de documentos establecidos para as empresas, e pa-
ra as institucións públicas e privadas. 

LC.8-Actividades sobre contidos. 

8 Clasificación e ordenación de documentos 

9 O arquivo 

 X  RA4-Arquiva información en soporte impreso e informático, e 
recoñece os criterios de eficiencia e aforro nos trámites admi-
nistrativos. 

 CA4.2-Diferenciáronse as técnicas de organización de informa-
ción que se poidan aplicar nunha empresa ou nunha institu-
ción, así como os procedementos habituais de rexistro, clasifi-
cación e distribución da información nas organizacións. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

     CA4.3-Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro, así 
como as prestacións das aplicacións informáticas específicas 
máis utilizadas, en función das características da información 
que se almacene. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA4.5-Determináronse os sistemas de clasificación, rexistro e 
arquivo de documentos. 

LC.3-Actividades sobre contidos. 

     CA4.7-Aplicáronse as técnicas de arquivo nos intercambios de 
información telemática (intranet, extranet, correo electrónico, 
etc.) 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

     CA4.8-Recoñecéronse os procedementos de consulta e con-
servación da información e da documentación, e detectáronse 
os erros que se puideran producir nel. 

LC.5-Actividades sobre contidos. 
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     CA4.9-Respetouse a normativa e os niveis de protección, segu-
ridade e acceso á información, tanto en documentos físicos 
como en bases de datos informáticas. 

LC.6-Actividades sobre contidos. 

     CA4.10-Aplicáronse, na elaboración e no arquivo da documen-
tación, as técnicas das 3R (reducir, reutilizar e reciclar). 

LC.7-Actividades sobre contidos. 

10 Atención de consultas, queixas e reclamacións. 

 X  RA5-Recoñece necesidades de posibles clientes aplicando 
técnicas de comunicación. 

 CA5.2-Identificáronse as fases do proceso de atención á clien-
tela ou ás persoas consumidoras ou usuarias, a través de dife-
rentes canles de comunicación. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

     CA5.3-Recoñecéronse os erros que se cometen máis habitual-
mente na comunicación coa clientela. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA5.4-Identificouse o comportamento da clientela. LC.3-Actividades sobre contidos. 

     CA5.5-Analizáronse as motivacións de compra ou demanda 
dun servizo da clientela. 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

     CA5.7-Adaptouse adecuadamente a actitude e o discurso á 
situación de partida. 

LC.5-Actividades sobre contidos. 

     CA5.8-Tívose en conta a adecuación da forma e da actitude na 
atención e no asesoramento á clientela, en función da canle de 
comunicación utilizada. 

LC.6-Actividades sobre contidos. 

     CA5.9-Distinguíronse as etapas dun proceso comunicativo. LC.7-Actividades sobre contidos. 

 X  RA6-Atende consultas, queixas e reclamacións de posibles 
clientes, aplicando a normativa en materia de consumo. 

 CA6.1-Describíronse as funcións do departamento de atención 
á clientela en empresas. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 
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     CA6.2-Interpretouse a comunicación recibida por parte da 
clientela. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA6.3-Identificáronse os elementos da queixa ou da reclama-
ción. 

LC.3-Actividades sobre contidos. 

     CA6.4-Recoñecéronse as fases do plan interno de resolución 
de queixas e reclamacións. 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

     CA6.5-Identificouse e localizouse a información que cumpra 
subministrarlle á clientela. 

LC.5-Actividades sobre contidos. 

     CA6.6-Utilizáronse os documentos propios da xestión de con-
sultas, queixas e reclamacións. 

LC.6-Actividades sobre contidos. 

     CA6.9-Identificouse a normativa en materia de consumo. LC.7-Actividades sobre contidos. 

     CA6.10-Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación. LC.8-Actividades sobre contidos. 

 X  RA8-Aplica procedementos de calidade na atención á clientela 
e identifica os estándares establecidos. 

 CA8.2-Describíronse as fases do procedemento da relación coa 
clientela. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

     CA8.3-Describíronse os estándares de calidade definidos na 
prestación do servizo. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA8.4-Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para 
se adiantar á incidencias nos procesos. 

LC.3-Actividades sobre contidos. 

     CA8.5-Detectáronse os erros producidos na prestación do 
servizo. 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

     CA8.6-Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das ano-
malías producidas. 

LC.5-Actividades sobre contidos. 



 

 

Páxina 7 de 8 
 

     CA8.7-Explicouse o significado e a importancia do servizo pos-
venda nos procesos comerciais. 

LC.6-Actividades sobre contidos. 

     CA8.8-Definíronse as variables constitutivas do servizo pos-
venda e a súa relación coa fidelización da clientela. 

LC.7-Actividades sobre contidos. 

     CA8.9-Identificáronse as situacións comerciais que precisan 
seguimento e servizo posvenda. 

LC.8-Actividades sobre contidos. 

     CA8.10-Describíronse os métodos máis utilizados habitualmen-
te no control de calidade do servizo posvenda, así como as sú-
as fases e as súas ferramentas. 

LC.9-Actividades sobre contidos. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que  non acadou resultados positivos nas dúas primeiras avaliacións terá que facer actividades de recuperación que consistirán na: 
- Realización de actividades teórico-prácticas sobre os aspectos en que se detectasen maiores deficiencias. 
- Repetición de determinadas actividades, cando se observe que na súa realización a alumna non dedicou o suficiente tempo ou esforzo. 
 
 
 
 

 

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 e de reforzo sobre os contidos nos 
que non acade os obxectivos. 
 
 
 

 
 


