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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación (Mínimos esixibles) Estándar de aprendizaxe

CA1.3-Manexouse  un  sistema  operativo  baseado  no  uso  de
fiestras 

RA1-  Manexa  a  nivel  de  usuario/a  sistemas  informáticos
empregados habitualmente no comercio, utilizando o hardware e o
software máis común 

CA1.4-Xestionáronse  os  ficheiros  de  información  mediante
sistemas operativos

CA1.5-Configurouse unha rede doméstica 

CA1.8-Descargáronse e utilizáronse aplicacións de visualización e
impresión de datos 

CA2.3-Utilizáronse os principais programas navegadores para se
mover pola rede 

RA2-  Utiliza  a  rede  internet  e  os  servizos  que  a  compoñen,
manexando  programas  de  navegación,  correo  electrónico  e
transferencia de ficheiros, entre outros 

CA2.4-Realizáronse procuras selectivas de información mediante
aplicacións específicas e buscadores especializados por temas 

CA2.5-Utilizouse o correo electrónico directamente desde a web 

CA2.6-Empregáronse programas de cliente de correo electrónico
para xestionar o envío e a recepción de mensaxes 

CA1.1-Deseñáronse  materiais  de  comunicación  en  soportes
gráficos 

RA1- Confecciona materiais informativos e publicitarios, utilizando
técnicas de deseño gráfico 

CA1.2-Realizouse  a  composición  e  o  formato  do  material,
respectando  principios  de  harmonía,  proporción,  equilibrio,
simetría, etc 

 CA1.3-Aplicáronse principios de asociación psicolóxica de imaxes,
contidos, semellanza, continuidade, simetría, etc 
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CA1.4-Empregáronse técnicas de deseño e autoedición relativas a
percepción visual, lexibilidade, contrastes de cor, etc 

CA1.5-Deseñáronse materiais gráficos de imaxes, mantendo unha
distribución equilibrada de todos os elementos

CA1.6-Utilizouse software multimedia para a edición de imaxes e
sons, e para a gravación de sons 

CA2.1-Editáronse  todos  os  tipos  de  escritos  informativos  e
publicitarios, por medio de aplicacións específicas de tratamento e
corrección de textos 

RA2- Realiza tarefas de manipulación de textos e de presentación
de  textos,  imaxes  e  gráficos  en  forma  continua,  empregando
programas para a automatización das actividades e dos traballos
específicos do comercio 

CA2.2-Utilizáronse  ferramentas  especializadas  de  xeración  de
textos a través de utilidades de edición

CA2.3-Ordenáronse os textos e as ilustracións para efectuar unha
correcta maquetaxe dos contidos 

CA2.4-Elaboráronse  índices  temáticos,  alfabéticos  e  de
ilustracións 

CA3.1-Realizáronse  cálculos  matemáticos  en  diversas  áreas  da
empresa (administración, finanzas, produción, etc.

RA3-  Realiza  cálculos  matemáticos  con  folla  de  cálculo  e
tratamento de datos con xestores de bases de datos,  utilizando
programas para a automatización das actividades comerciais 

CA3.2-Definíronse as fórmulas para automatizar a confección de
diversos documentos administrativos (albarás, facturas, etc.) 

CA3.3-Utilizáronse  funcións  matemáticas  para  calcular  ingresos,
custos e resultados económico-financeiros  

CA3.4-Tratáronse e filtráronse listas de datos coa folla de cálculo 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Este  módulo  impártese  no  primeiro  curso  do  ciclo  e  consta  de  tres
avaliacións.
Con carácter xeral realizarase unha proba obxectiva práctica por avaliación,
segundo os resultados de aprendizaxe a conseguir. 
Constará dun caso práctico do que se  deduza a asimilación  correcta  dos
coñecementos  teóricos,  así  como  o  desenvolvemento  axeitado  dos
procedementos aprendidos.
Ademais  en  cada  unidade  didáctica  as  alumnas  e  alumnos  realizarán,
individualmente ou en grupo, casos prácticos nos que aplicarán o aprendido.
En cada unha das avaliación emitirase unha nota con cifras de 1 a 10 sen
decimais, obtida a partir dos seguintes instrumentos e sistema de avaliación:
-Probas prácticas de carácter obxectivo. Estas probas serán parte prácticas,
tal como se describiu anteriormente. En cada proba figurará a puntuación
que se lle vai dar a cada pregunta, tendo que acadar un cinco para que se
considere aprobada.
Para calcular a nota media das diferentes probas prácticas que se realicen
dentro dunha mesma avaliación é imprescindible obter en cada unha delas
unha cualificación igual ou superior a catro puntos.
-A observación directa, que nos informe sobre:
A  puntual  realización  e  entrega  dos  exercicios,  cuestionarios  tipo  test,
actividades,  casos  prácticos  e  traballos  propostos  para  cada  unidade
didáctica.
Iniciativa e capacidade para a busca de información con carácter autónomo.
A participación activa na planificación, organización e desenvolvemento dos
distintos traballos que realizarán en grupo.
A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros.
A debida puntualidade e participación activa na aula.

Será imprescindible superar cada avaliación para poder aprobar o módulo,
sendo a nota da avaliación final o resultado da media aritmética das notas
das avaliacións parciais determinadas conforme o sistema exposto. De non
ter aprobadas todas as avaliacións o alumnado deberá recuperar aquelas
que estean suspensas.

Instrumentos:
Actitudinal: Táboa de observación
Procedemental: TO- Lista de comprobación.
Conceptual: PE- Cuestionarios de preguntas breves.

Cualificación final CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
A avaliación final do módulo está referida aos contidos impartidos ata o 13
de marzo, data de finalización das clases presenciais por motivo do COVID-
19.



A  avaliación  será  continua,  e  observarase  e  avaliarase  todo  o  proceso
educativo, o que permitirá detectar erros na adquisición de habilidades e
destrezas, e recuperar aqueles aspectos nos que se detecten deficiencias, de
tal xeito que se alcancen os obxectivos previstos. 
Farase unha sesión de avaliación e cualificación en cada trimestre lectivo nas
que se avaliará o proceso de ensinanza-aprendizaxe, para o que se utilizarán
os seguintes instrumentos: 

a) A observación directa dos alumnos en clase. 
b) A cualificación de actividades de aplicación individuais ou en pequenos
grupos. 
c) A cualificación de varias probas de avaliación do bloque temático.

As diferentes cualificacións que se obteñan nesta fase, quedarán reflectidas
no  correspondente  caderno  de  aula  ou  ficha  de  clase.  A  través  da
observación  directa  na  aula,  valorarase  a  actitude  do  alumno  durante  o
desenrolo de todas as actividades de ensinanza-aprendizaxe programadas,
prestando atención a aspectos tales como o control da asistencia regular a
clase  e  a  puntualidade,  participación,  predisposición,  limpeza,  rigor  no
traballo, respeto, interese e integración. 

Mediante as actividades de aplicación valorarase a utilización de conceptos e
a  aplicación  de  procedementos  na  solución  de  problemas,  resolución  de
supostos prácticos, realización de traballos, etc. 

Coa proba de avaliación valorarase a utilización de conceptos e a aplicación
de  procedementos  por  medio  dun  ou  varios  exames  escritos  que  se
resolverán  en  clase.  A  composición  desta  proba  debe  reflectir  contidos
conceptuais e procedementais.

Criterios de Cualificación

Para a cualificación deste módulo profesional terase en conta o seguinte: 

a) As valoracións realizadas mediante a observación do alumnado actitudinal
suporán o 10% da cualificación total  do módulo,  é  dicir,  un 1.  Este valor
prorratearase entre todos os criterios expresados, e que están reflectidos no
caderno de aula. 
b)  As  valoracións  realizadas  mediante  as  actividades  de  aplicacións
procedementais suporán o 30% da cualificación do módulo, ou sexa, un 3. 
c)  As  valoracións  realizadas  mediante  a  proba  de  avaliación  conceptual,
suporán o 60% da cualificación total do módulo, o que supón un 6. 
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Para que un alumno poida aprobar mediante a cualificación obtida a través
dos  dous  primeiros  instrumentos,  será  indispensable  que  na  proba  de
avaliación conceptual alcance, como mínimo, un 2,4; é dicir, o 40% do valor
da proba que é un 6. 
Para calcular a nota media global  de cada avaliación, sumaranse as notas
medias dos contidos e resultados de aprendizaxe, calculadas por separado e
redondearase a mesma da seguinte forma: ata que a cantidade decimal non
alcance o 0,5, redondease por defecto; cando o decimal sexa igual ou supere
o referido 0,5, o redondeo realizarase por exceso. 

Todo o anteriormente indicado terá como condición previa a entrega dos
traballos marcados en clase polo profesor e que o alumno deberá entregar
no prazo marcado para elo, xa que ditos traballos forman parte fundamental
dos  contidos  e  resultados  de  aprendizaxe  que  tamén  se  avaliarán.  Se
considerará que o alumno ou a alumna alcanza os obxectivos anteriores,
atendendo aos seguintes criterios: 

- Que supere satisfactoriamente as probas escritas. 
- Que participe en clase de maneira activa. 
- Boa predisposición co módulo. 
- Que realice regularmente as actividades encomendadas. 

Faranse  unha  ou  varias  probas  escritas,  por  cada  trimestre,  da  materia
impartida. Esta conterá cuestións a desenrolar teoricamente (contidos), así
como actividades de aplicación práctica de distintos supostos plantexados. A
puntuación  de  cada  unha  das  probas  escritas  será  sobre  10  puntos,
calculándose a media aritmética das realizadas.

En  canto  á  valoración  das  actividades  de  ensinanza-aprendizaxe,  será  da
seguinte forma: 
- Cero puntos (0), se máis do 50% non están realizadas.
- Cinco puntos (5), se non están realizadas ao 100%. 
- Dez puntos (10), se están realizadas ao 100%.

Debido as circunstancias excepcionais motivadas polo Covid-19, as probas de
recuperación conceptual da 1ª e 2ª avaliación faranse no mes xuño por vía
telemática.
O  día  e  á  hora  asignada  e  comunicada  se  lles  enviará  un  e-mail  para
comprobar a súa conectividade. 
Unha vez feita a comprobación de conectividade se lles enviarán as probas
en formato dixital,  así  como as  instrucións  para  realizalas  con un  tempo
marcado. Pasado ese tempo o alumnado debe reenviar o arquivo da proba
co seu nome á dirección de e-mail do profesor.
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Criterios de Cualificación
Para a cualificación deste proceso terase en conta o seguinte: 
a) As valoracións realizadas mediante a observación do alumnado actitudinal
suporán o 10% da cualificación total  do módulo,  é  dicir,  un 1.  Este valor
prorratearase entre todos os criterios expresados, e que están reflectidos no
caderno de aula. 
b)  As  valoracións  realizadas  mediante  as  actividades  de  aplicacións
procedementais suporán o 30% da cualificación do módulo, ou sexa, un 3. 
c)  As  valoracións  realizadas  mediante  a  proba  de  avaliación  conceptual,
suporán o 60% da cualificación total do módulo, o que supón un 6. 

Para que un alumno poida aprobar mediante a cualificación obtida a través
dos  dous  primeiros  instrumentos,  será  indispensable  que  na  proba  de
avaliación conceptual alcance, como mínimo, un 2,4; é dicir, o 40% do valor
da proba que é un 6. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Todo o alumnado que non supere a avaliación ordinaria,  fará unha proba
extraordinaria  en  setembro,  que  terá  como  referente  a  totalidade  dos
criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo, con data 13 de marzo
de 2020. 

Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en dúas ou
tres partes que se desenvolverán na correspondente xornada.

A  puntuación  de  cada  unha  das  probas  escritas  será  sobre  10  puntos,
calculándose a media aritmética das realizadas para establecer a nota final
do módulo.

En caso de non poder realizar a proba extraordinaria de setembro de forma
presencial,  optaríase  por  facela  de  forma  telemática,  cos  mesmos
procedementos que na avaliación de xuño.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non existen alumnos matriculados con este módulo suspenso.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
Ao  alumnado  se  lle  facilita  apuntes  e  exercicios  (tanto  resoltos  como
propostos) de repaso e recuperación, para conseguir os obxectivos previstos.
A totalidade dos exercicios deberán realizalos no seu equipo informático.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Segundo información recibida, todo o alumnado ten conectividade.
O alumnado debe seguir o seguinte procedemento: regularmente, segundo
calendario  que  se  lles  facilita,  deben enviar  por  e-mail  tódolos  exercicios
realizados.
O exercicios son correxidos e se necesitan ser reformados se lles comunica,
de xeito que teñen que reenvialos coas correccións oportunas.

Materiais e recursos
Apuntes e exercicios (tanto resoltos como propostos)
Equipo informático.
Conexión a Internet.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

O sistema de comunicación co alumnado é, en tódolos casos, por correo 
electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 2º C.M. ACTIVIDADES COMERCIAIS
MATERIA: Comercio Electrónico
DEPARTAMENTO: Actividades comerciais e Administrativo
DATA: 10 de maio de 2020
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3. Metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,  repaso,  e  no  seu  caso
ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 1º C.M. ACTIVIDADES COMERCIAIS

MATERIA  APLICAC. INFORMÁTICAS PARA COMERCIO



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación (Mínimos esixibles) Estándar de aprendizaxe
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Instrumentos:

Cualificación final

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tódolos alumnos matriculados neste módulo están aprobados na avaliación
previa á FCT.

Criterios de Cualificación

Proba
extraordinaria de

setembro 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non existen alumnos matriculados con este módulo suspenso.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Tódolos  alumnos  matriculados  neste  módulo  están  aprobados  na
avaliación previa á FCT.
Os  alumnos  optaron  por  substituír  a  realización  da  FCT  por  un
Proxecto, polo que se opta pola vía telemática para o seguimento da
realización do proxecto.

Materiais e recursos



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 1º F.P.B. SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
MATERIA: Tratamento informático de datos
DEPARTAMENTO: Actividades comerciais e Administrativo
DATA: 10 de maio de 2020
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación (Mínimos esixibles) Estándar de aprendizaxe

CA2.3 - Situáronse correctamente os dedos sobre o teclado 

RA2- Grava informaticamente datos, textos e outros documentos,
valorando a rapidez e a exactitude do proceso 

CA2.4 - Identificáronse os caracteres do teclado polo tacto e pola
posición dos dedos 

CA2.5 - Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitude,
sen necesidade de desviar a mirada cara ás teclas 

CA2.6 - Obtívose un grao de corrección elevado na gravación de
datos, cun máximo dun cinco por cento de erros 

CA3.2  -  Elaboráronse  textos  mediante  ferramentas  de
procesadores de textos utilizando distintos formatos 

RA3-  Trata  textos  e  datos  informaticamente,  e  selecciona  as
aplicacións informáticas en función da tarefa 

CA3.3 - Inseríronse imaxes, táboas e outros obxectos nos textos

CA3.4 - Gardáronse os documentos realizados no lugar indicado e
nomeáronse de xeito que sexan doadamente identificables 

CA4.3  -  Arquiváronse  dixitalmente  os  documentos  no  lugar
correspondente 

RA4- Tramita documentación mediante o seu arquivamento, a súa
impresión e a súa transmisión, tendo en conta a relación entre o
tipo de documento e a súa localización 

CA4.4 - Accedeuse a documentos arquivados previamente 

CA4.6 -  Seleccionáronse as opcións de impresión adecuadas a
cada caso 

CA4.7 - Imprimíronse os documentos correctamente 

CA4.8  -  Utilizáronse  as  ferramentas  de  mensaxaría  informática
interna, asegurando a recepción correcta dos documentos 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Durante  o  período  ordinario,  para   cada  avaliación,  programaranse
actividades  e  traballos  dirixidos  que  permitan  ao  alumno/a  adquirir  as
capacidades e cumprir cos mínimos esixidos. No seu caso o alumno deberá
presentar os traballos correspondentes no seu momento.
- Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non
superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan ao
alumno/a  adquirir  as  capacidades  non  acadadas  e  cumprir  cos  mínimos
esixidos.  No  seu  caso  o  alumno  deberá  presentar  os  traballos
correspondentes non presentados no seu momento.
- Estas actividades e traballos organizaranse de forma personalizada, a súa
descrición,  obxectivos  e  instrucións  para  o  seu  desenvolvemento
facilitaránselle ao alumno/a xunto co informe individualizado de avaliación
correspondente.
-  O alumnado con perda do dereito á avaliación continua deberá realizar
unha proba de avaliación que terá como referente a totalidade dos criterios
mínimos esixibles de avaliación do módulo. Esta proba terá carácter teórico
e  práctico  e  poderá  estar  dividida  en  dúas  ou  tres  partes  que  se
desenvolverán nas correspondentes xornadas.

Instrumentos:
Actitudinal: Táboa de observación
Procedemental: TO- Lista de comprobación.
Conceptual: PE- Cuestionarios de preguntas breves.

Cualificación final CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
A avaliación final do módulo está referida aos contidos impartidos ata o 13
de marzo, data de finalización das clases presenciais por motivo do COVID-
19.
A  avaliación  será  continua,  e  observarase  e  avaliarase  todo  o  proceso
educativo, o que permitirá detectar erros na adquisición de habilidades e
destrezas, e recuperar aqueles aspectos nos que se detecten deficiencias, de
tal xeito que se alcancen os obxectivos previstos. 
Farase unha sesión de avaliación e cualificación en cada trimestre lectivo nas
que se avaliará o proceso de ensinanza-aprendizaxe, para o que se utilizarán
os seguintes instrumentos: 
a) A observación directa dos alumnos en clase. 
b) A cualificación de actividades de aplicación individuais ou en pequenos
grupos. 
c) A cualificación de varias probas de avaliación do bloque temático. 
As diferentes cualificacións que se obteñan nesta fase, quedarán reflectidas
no  correspondente  caderno  de  aula  ou  ficha  de  clase.  A  través  da
observación  directa  na  aula,  valorarase  a  actitude  do  alumno  durante  o
desenrolo de todas as actividades de ensinanza-aprendizaxe programadas,



prestando atención a aspectos tales como o control da asistencia regular a
clase  e  a  puntualidade,  participación,  predisposición,  limpeza,  rigor  no
traballo, respeto, interese e integración. 
Mediante as actividades de aplicación valorarase a utilización de conceptos e
a  aplicación  de  procedementos  na  solución  de  problemas,  resolución  de
supostos prácticos, realización de traballos, etc. 

Coa proba de avaliación valorarase a utilización de conceptos e a aplicación
de  procedementos  por  medio  dun  ou  varios  exames  escritos  que  se
resolverán  en  clase.  A  composición  desta  proba  debe  reflectir  contidos
conceptuais e procedementais.

Criterios de Cualificación
Para a cualificación deste módulo profesional terase en conta o seguinte: 
a) As valoracións realizadas mediante a observación do alumnado actitudinal
suporán o 10% da cualificación total  do módulo,  é  dicir,  un 1.  Este valor
prorratearase entre todos os criterios expresados, e que están reflectidos no
caderno de aula. 
b)  As  valoracións  realizadas  mediante  as  actividades  de  aplicacións
procedementais suporán o 30% da cualificación do módulo, ou sexa, un 3. 
c)  As  valoracións  realizadas  mediante  a  proba  de  avaliación  conceptual,
suporán o 60% da cualificación total do módulo, o que supón un 6. 

Para que un alumno poida aprobar mediante a cualificación obtida a través
dos  dous  primeiros  instrumentos,  será  indispensable  que  na  proba  de
avaliación conceptual alcance, como mínimo, un 2,4; é dicir, o 40% do valor
da proba que é un 6. 
Para calcular a nota media global  de cada avaliación, sumaranse as notas
medias dos contidos e resultados de aprendizaxe, calculadas por separado e
redondearase a mesma da seguinte forma: ata que a cantidade decimal non
alcance o 0,5, redondease por defecto; cando o decimal sexa igual ou supere
o referido 0,5, o redondeo realizarase por exceso. 

Todo o anteriormente indicado terá como condición previa a entrega dos
traballos marcados en clase polo profesor e que o alumno deberá entregar
no prazo marcado para elo, xa que ditos traballos forman parte fundamental
dos  contidos  e  resultados  de  aprendizaxe  que  tamén  se  avaliarán.  Se
considerará que o alumno ou a alumna alcanza os obxectivos anteriores,
atendendo aos seguintes criterios: 
- Que supere satisfactoriamente as probas escritas. 
- Que participe en clase de maneira activa. 
- Boa predisposición co módulo. 
- Que realice regularmente as actividades encomendadas. 
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Faranse  unha  ou  varias  probas  escritas,  por  cada  trimestre,  da  materia
impartida. Esta conterá cuestións a desenrolar teoricamente (contidos), así
como actividades de aplicación práctica de distintos supostos plantexados. A
puntuación  de  cada  unha  das  probas  escritas  será  sobre  10  puntos,
calculándose a media aritmética das realizadas.

En  canto  á  valoración  das  actividades  de  ensinanza-aprendizaxe,  será  da
seguinte forma: 
- Cero puntos (0), se máis do 50% non están realizadas.
- Cinco puntos (5), se non están realizadas ao 100%. 
- Dez puntos (10), se están realizadas ao 100%.
Debido as circunstancias excepcionais motivadas polo Covid-19, as probas de
recuperación conceptual da 1ª e 2ª avaliación, e a de alumnos con perda do
dereito á avaliación continua faranse no mes xuño por vía telemática.
O  día  e  á  hora  asignada  e  comunicada  se  lles  enviará  un  e-mail  para
comprobar a súa conectividade. 
Unha vez feita a comprobación de conectividade se lles enviarán as probas
en formato dixital,  así  como as  instrucións  para  realizalas  con un  tempo
marcado. Pasado ese tempo o alumnado debe reenviar o arquivo da proba
co seu nome á dirección de e-mail do profesor.

Criterios de Cualificación
Para a cualificación deste proceso terase en conta o seguinte: 
a) As valoracións realizadas mediante a observación do alumnado actitudinal
suporán o 10% da cualificación total  do módulo,  é  dicir,  un 1.  Este valor
prorratearase entre todos os criterios expresados, e que están reflectidos no
caderno de aula. 
b)  As  valoracións  realizadas  mediante  as  actividades  de  aplicacións
procedementais suporán o 30% da cualificación do módulo, ou sexa, un 3. 
c)  As  valoracións  realizadas  mediante  a  proba  de  avaliación  conceptual,
suporán o 60% da cualificación total do módulo, o que supón un 6. 

Para que un alumno poida aprobar mediante a cualificación obtida a través
dos  dous  primeiros  instrumentos,  será  indispensable  que  na  proba  de
avaliación conceptual alcance, como mínimo, un 2,4; é dicir, o 40% do valor
da proba que é un 6. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Todo o alumnado que non supere a avaliación ordinaria,  fará unha proba
extraordinaria  en  setembro,  que  terá  como  referente  a  totalidade  dos
criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo, con data 13 de marzo
de 2020. 
Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en dúas ou
tres partes que se desenvolverán na correspondente xornada.
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A  puntuación  de  cada  unha  das  probas  escritas  será  sobre  10  puntos,
calculándose a media aritmética das realizadas para establecer a nota final
do módulo.
En caso de non poder realizar a proba extraordinaria de setembro de forma
presencial,  optaríase  por  facela  de  forma  telemática,  cos  mesmos
procedementos que na avaliación de xuño.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non existen alumnos matriculados con este módulo suspenso.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
Ao  alumnado  se  lle  facilita  apuntes  e  exercicios  (tanto  resoltos  como
propostos) de repaso e recuperación, para conseguir os obxectivos previstos.
A totalidade dos exercicios deberán realizalos no seu equipo informático.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Segundo información recibida, todo o alumnado ten conectividade.
O alumnado debe seguir o seguinte procedemento: regularmente, segundo
calendario  que  se  lles  facilita,  deben enviar  por  e-mail  tódolos  exercicios
realizados.
O exercicios son correxidos e se necesitan ser reformados se lles comunica,
de xeito que teñen que reenvialos coas correccións oportunas.

Materiais e recursos
Apuntes e exercicios (tanto resoltos como propostos)
Equipo informático.
Conexión a Internet.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

O sistema de comunicación co alumnado é, en tódolos casos, por correo 
electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

  CA1.1 - Comparáronse as acepcións do termo márketing RA1 -  Identifica o concepto de márketing e a súa utilidade na actividade 

comercial, analizando as s ú as principais funci ó ns nas empresas e 

organizacións 

  CA1.2 - Determináronse as funcións do márketing nas empresas, nas 

organizacións e nas institucións sen ánimo de lucro 

 

  CA1.3 - Detalláronse os tipos de márketing, analizando as súas caracter

ísticas diferenciadoras 

 

  CA1.4 - Caracteriz á ronse os instrumentos de m á rketing-mix, 

analizando os principais elementos que os integran 

 

  CA1.5 - Diferenciáronse os enfoques que as empresas lle poden dar á s

ú a actividade comercial, analizando as s ú as vantaxes e os seus 

inconvenientes 

 

  CA1.6 - Consider á ronse diversas formas de organizaci ó n do 

departamento de márketing, segundo o tamaño da empresa, o tipo de 

actividade, o mercado onde opera, etc 

 

  CA2.1 - Identificouse o concepto de mercado, os elementos que o 

integran, a súa estrutura e o seu funcionamento 

RA2 -  Caracteriza o mercado e o contorno da empresa, analizando os 

principais factores que os conforman e a súa influencia na aplicación das 

accións de márketing 

  

  CA2.2 - Comparáronse os mercados atendendo a diferentes criterios  

  CA2.3 - Identificáronse os límites do mercado de carácter territorial, os 

debidos ás características das persoas consumidoras e os derivados do 

uso do produto 

 

  CA2.4 - Identificouse o contorno da empresa, analizando os factores do 

microcontorno e do macrocontorno, e a súa influencia na aplicación das 

políticas de márketing 
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  CA2.4.1 - Identificáronse e analizáronse os factores do macrocontorno 

e a súa influencia na aplicación das políticas de márketing 

 

  CA2.4.2 - IIdentificáronse e analizáronse os factores do microcontorno 

e a súa influencia na aplicación das políticas de márketing 

 

  CA2.5 - Aplicáronse técnicas de segmentación de mercados para dividir 

o mercado en grupos homox é neos de poboaci ó n consumidora, 

analizando os seus obxectivos, as s ú as utilidades e os criterios de 

segmentación aplicables 

 

  CA2.6 - Diferenciá ronse as estratexias de segmentación que pode 

adoptar unha empresa ao aplicar as súas políticas de márketing 

 

  CA2.7 - Interpretouse o proceso de decisión de compra das persoas 

consumidoras, analizando as fases e as variables que inflúen 

 

  CA2.8 - Diferenciá ronse os determinantes internos e externos que 

inciden no comportamento de compra das persoas consumidoras 

 

  CA3.1 - Comprobouse a necesidade de información que teñen as 

empresas para a toma de decisións, o deseño e a aplicación das súas polí
ticas comerciais 

RA3 -  Determina o proceso de investigación comercial e o sistema de 

información de márketing, analizando as técnicas e os procedementos 

aplicables para o seu desenvolvemento 

  CA3.2 - Clasificouse a información, atendendo a criterios tales como a 

natureza, a orixe e a dispoñibilidade dos datos 

 

  CA3.3 - Describiuse o sistema de información de márketing (SIM), 

diferenciando os subsistemas que o integran e as funcións que desenvolve 

cada un 

 

  CA3.4 - Describiuse o proceso de investigación comercial, identificando 

as súas fases ou etapas 

 

  CA3.5 - Diferenciáronse as fontes de información internas e externas, 

primarias e secundarias, das que se poden obter os datos 

 

  CA3.6 - Identificáronse as fontes de información secundarias, 

analizando os procedementos para a obtención e o tratamento dos datos 
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  CA3.7 - Identificáronse as fontes de información primarias, analizando 

as técnicas de investigación cualitativa e cuantitativa aplicables para a 

obtención dos datos 

 

  CA3.8 - Utilizáronse aplicacións informáticas para a obtención, o 

tratamento, a análise e o arquivamento de información salientable para a 

empresa 

 

  CA4.1 - Identificáronse os atributos do produto ou servizo segundo a sú

a natureza, a súa utilidade e as necesidades que poida satisfacer, os 

motivos de compra e a percepción de valor das persoas consumidoras 

RA1 -  Identifica o concepto de márketing e a súa utilidade na actividade 

comercial, analizando as súas principais funcións nas empresas e 

organizacións 

  

    CA4.3 - Realizouse unha análise comparativa do produto ou servizo 

con outros da competencia, centrada nas características técnicas, nas 

utilidades, na presentación, na marca, no envase, etc 

RA4 -  Define as políticas aplicables ao produto ou servizo, adecuándoo 

ás necesidades e ao perfil da clientela e ás tendencias do mercado 

  CA4.4 - Secuenciouse o ciclo de vida dun produto, analizando as etapas 

polas que atravesa e as accións de márketing aplicables en cada fase 

 

  CA4.6 - Definíronse estratexias comerciais en política de produto, 

tendo en conta as características deste, o ciclo de vida e o perfil da 

clientela á que se dirixa 

 

  CA4.7 - Elaboráronse informes sobre produtos, servizos ou liñas de 

produtos, utilizando a aplicación informática axeitada 

 

  CA5.1 - Identificáronse os factores que inflúen no prezo de venda dun 

produto, considerando custos de fabricación e distribución, comisións, 

marxes, ciclo de vida, prezos da competencia, tipo de clientela, etc 

RA5 -  Determina o método de fixación do prezo de venda do produto ou 

servizo, tendo en conta os custos, a marxe comercial, os prezos da 

competencia, a percepción de valor da clientela e outros factores que inflú
en no prezo 

  CA5.3 - Calculouse o prezo de venda do produto a partir dos custos de 

fabricación e distribución, aplicando unha determinada marxe comercial 

 

  CA5.4 - Analizouse o efecto dunha variación nos custos de fabricación e 

distribución sobre o prezo de venda final do produto 
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  CA5.5 - Calculouse a marxe comercial bruta do produto, a partir da aná
lise dos compoñentes do custo total, o punto morto e a tendencia do 

mercado 

 

  CA5.6 - Determinouse o efecto das variacións no prezo de venda do 

produto sobre as vendas, e analizouse a elasticidade da demanda do 

produto 

 

  CA5.7 - Comparouse o prezo do produto ou servizo que se comercializa 

cos da competencia, e analizáronse as causas das diferenzas 

 

  CA5.8 - Definíronse estratexias en política de prezos tendo en conta os 

custos, o ciclo de vida do produto, os prezos da competencia, os motivos 

de compra e a percepción de valor da clientela 

 

  CA5.9 - Elaboráronse informes sobre prezos de produtos, servizos ou 

liñas de produtos, utilizando a aplicación informática axeitada 

 

  CA6.1 - Identificáronse as funcións da distribución comercial, valorando 

a súa importancia dentro do márketing, para achegar o produto á poboaci

ón consumidora 

RA1 -  Identifica o concepto de márketing e a súa utilidade na actividade 

comercial, analizando as súas principais funcións nas empresas e 

organizacións 

  CA6.2 - Identificáronse as formas de venda en función do sector e do 

tipo de produto e de clientela, diferenciando a venda tradicional, o 

autoservizo e a venda sen tenda 

RA6 -  Selecciona a forma e a canle de distribución do produto ou da liña 

de produtos, considerando os tipos de axentes intermediarios que 

interveñen e as funcións que desenvolven 

  CA6.3 - Recoñecéronse as canles de distribución comercial en función 

do número e do tipo de axentes intermediarios que interveñen e as funció
ns que desempeñan 

 

  CA6.4 - Comparáronse estruturas e xeitos de distribución comercial, 

considerando os niveis da canle e o número e o tipo de intermediarios 

 

  CA6.7 - Diferenciáronse os tipos de contratos de intermediación 

comercial para formalizar a relación entre fabricantes e distribuidores/as 

do produto 

 

  CA7.1 - Diferenciáronse os tipos de accións que integran o mix de RA1 -  Identifica o concepto de márketing e a súa utilidade na actividade 
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comunicación dunha empresa, analizando a súa finalidade comercial, analizando as súas principais funcións nas empresas e 

organizacións 

  CA7.3 - Caracterizáronse as funcións da publicidade, e os medios e os 

soportes máis habituais 

RA7 -  Identifica as accións e as técnicas que integran a política de 

comunicación da empresa ou organización, analizando as funcións de 

cada unha 

  CA7.5 - Identificáronse as técnicas de promoción de vendas máis 

utilizadas polas empresas de distribución 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análisis dos documentos enviados polos alumnos a través de 

e-mail, da súa actitude durante estes meses e, no seu caso, corrección da 

proba obxectiva realizada polos alumnos con algunha avaliación suspensa. 

Instrumentos: 

1-Para os alumnos aprobados nas avaliacións anteriores, neste tercer 

trimestre, valorarase os documentos enviados a través do email e a súa 

actitude ante o traballo durante estes meses. 

Actitudinal: Recollerase a actitude dos alumnos coas actividades propostas, 

tendo en conta a realización da tarefa e a data de entregada estipulada pola 

profesora. 

Procedimentais. Recollerá a nota de cada actividade resolta correctamente. 

2-Para os alumnos con unha ou duas avaliacións suspensas valoraranse os 

documentos enviados a través do email, a súa actitude ante o traballo durante 

estes meses e a maiores realizarán unha proba na segunda semana de xuño, 

que consistirá na entrega dun traballo que versará sobre os contidos que non 

se teñan superados nas avaliacións anteriores e non se recuperaran cos 

traballos de recuperación propostos neste período. 

Actitudinal: Recollerase a actitude dos alumnos coas actividades propostas, 

tendo en conta a realización da tarefa e a data da entrega estipulada pola 

profesora. 

Procedimentais: Recollerá a nota de cada traballo entregado aínda que non se 

realice na data acordada. 

Conceptual: Recollerá a nota do traballo que terán que presentar na segunda 

semana de xuño. Neste traballo valorarase aqueles contidos que non 

quedaron superados cos traballos anteriores. 

 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 

1-Os alumnos coas 2 avaliacións aprobadas: evaluaranse realizando a 

media da nota das duas primeiras avaliacións e valorarase ata 1 punto 

sobre a media tanto a súa actitude como a realización dos traballos 

realizados correctamenta. 

2-Alumnos con algunha avaliación suspensa: 

a. Actitudinal: o peso da nota é o 10%. 

b. Procedimental: cero puntos, se o 50% non está realizada; cinco 

puntos se non está realizada ao 100%, e dez puntos se está 

realizada ao 100%. 

A nota final será a media das notas das dúas avaliacións. Se teñen 

algunha avaliación aprobada, utilizarase a nota de avaliación máis a 

nota obtida na recuperación. Aprobarán sempre que a media destas 

notas acaden o 5. 
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Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Proba teórico-práctica que versará sobre os criterios de avaliación impartidos 

ata o 13 de marzo de 2020 e que están recollidos no punto 1. 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación) 

Actividades 

 

Dos 11 alumnos que cursan este módulo, cuatro alumnos teñen as dúas 

avaliacións suspensas, dous a segunda e o resto teñen aprobadas as dúas 

avaliacións. 

A todos eles se lles enviou os traballos propostos, tanto para a 

recuperación de cada avaliación, para aqueles que a teñen suspensa como 

para os que as teñen aprobadas como ampliación e reforzo dos contidos 

impartidos. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

O material que proporciono é enviado por email, ningún alumno ten problema 

de conectividade. 

  

Materiais e recursos Os proporcionados polos textos utilizados durante o curso. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Ó ser a titora, estou en permanente contacto cos meus alumnos tanto por 

teléfono o por email. Por estes medios comunícolles a totalidade da 

información que precisan. 

 

 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 
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ÍNDICE 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 

ampliación) 

 

4. Información e publicidade. 

 

  



 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

    CA1.1 - Identificáronse os tipos de consumidores/as, diferenciando finais ou particulares, e industriais ou organizacionais ntificáronse os tipos de 

consumidores/as, diferenciando finais ou particulares, e industriais ou organizacionais 

 

 

RA1 -  Identifica o proceso de decisión de compra dos/as consumidores/as e/ou usuarios/as, analizando os factores que inciden nel e as tipoloxías de 

clientela 
 

  CA1.2 - Definiuse o contido e os aspectos que abrangue o estudo do 

comportamento dos/as consumidores/as e/ou usuarios/as  

 

  CA1.3 - Definíronse e clasificáronse as necesidades dos/as 

consumidores/as, tendo en conta a orde xerárquica que se establece á 

hora de satisfacelas  

 

  CA1.4 - Clasificáronse as compras, atendendo ao comportamento 

racional ou impulsivo dos/as consumidores/as e/ou usuarios/as  

 

  CA1.5 - Identificáronse as fases do proceso de compra dos/as 

consumidores/as finais, analizando os factores que determinan a súa 

complexidade e a súa duración  

 

  CA1.6 - Analizáronse os determinantes internos e externos que 

inflúen no proceso de decisión de compra dos/as consumidores/as e/ou 

usuarios/as  

 

  CA1.7 - Identificáronse as fases do proceso de compra dos/as 

consumidores/as industriais, comparando o proceso co dos/as finais  

 

  CA1.8 - Caracterizáronse as tipoloxías de clientela, atendendo ao seu 

comportamento de compra, á súa personalidade e ás súas motivacións 

de compra  

 

 RA2 -  Define as funcións, os coñecementos e o perfil do persoal 

vendedor, analizando as necesidades de formación, motivación e 

remuneración do equipo de vendas  

  CA2.1 - Establecéronse as funcións e as responsabilidades do persoal 

vendedor na venda persoal  

 

  CA2.2 - Clasificouse o persoal vendedor en función das  



 

 

características da empresa en que preste servizos, o tipo de venda que 

realice e a natureza do produto  

  CA2.3 - Definiuse o perfil do persoal vendedor profesional, 

analizando as calidades persoais, as habilidades profesionais e os 

coñecementos que debe ter  

 

  CA2.4 - Describíronse os postos de traballo de vendas e o perfil do 

persoal vendedor máis axeitados para cada posto  

 

  CA2.5 - Determináronse as necesidades de formación, 

perfeccionamento e reciclaxe do equipo de persoal vendedor  

 

  CA2.6 - Definiuse o contido do programa de formación e 

perfeccionamento do persoal vendedor  

 

  CA2.7 - Valorouse a importancia da motivación do persoal vendedor 

analizando os principais factores motivadores  

 

  CA2.8 - Identificáronse os sistemas de retribución máis habituais do 

persoal vendedor  

 

 RA3 -  Organiza o proceso de venda, definindo as liñas de actuación 

do persoal vendedor, de acordo cos obxectivos fixados no plan de 

vendas 

  CA3.1 - Identificáronse as funcións do departamento de vendas 

dunha empresa e as responsabilidades do/a director/ora de vendas  

 

  CA3.2 - Diferenciáronse as formas de organización do departamento 

de vendas por zonas xeográficas, por produtos, por clientela, etc  

 

  CA3.3 - Calculouse a cantidade de persoal vendedor que se requiren 

para cumprir os obxectivos do plan de vendas da empresa  

 

  CA3.5 - Elaborouse o argumentario de vendas, incluíndo os puntos 

fortes e débiles do produto, resaltando as súas vantaxes respecto ao da 

competencia e achegando solucións aos problemas da clientela  

 

  CA3.7 - Determinouse o número de visitas comerciais que se vaian 

realizar á clientela real e potencial, e o tempo de duración das visitas  

 



 

 

  CA3.8 - Planificáronse as visitas á clientela, aplicando as rutas de 

vendas que permitan aproveitar optimamente os tempos do persoal 

vendedor e reducir os custos  

 

 RA4 -  Desenvolve entrevistas con suposta clientela, utilizando 

técnicas axeitadas de venda, negociación e pechamento, dentro dos 

límites de actuación establecidos pola empresa  

  CA4.4 - Realizouse a presentación e a demostración do produto, 

utilizando técnicas de venda axeitadas de persuasión  

 

  CA4.5 - Prevíronse as posibles obxeccións do cliente ou a clienta, e 

definíronse as técnicas e os argumentos axeitados para a refutación 

destas  

 

  CA4.6 - Utilizáronse técnicas de comunicación verbal e non verbal 

en situacións de venda e relación coa clientela  

 

 RA2 -  Determina os prezos e o importe das operacións, aplicando o 

cálculo comercial nos procesos de venda  

  CA2.1 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha 

certa marxe comercial expresada en forma de porcentaxe do prezo de 

custo  

 

  CA2.2 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha 

marxe comercial expresada en forma dun porcentaxe sobre o prezo de 

venda  
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ada2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Avaliación Procedementos: Análisis dos documentos enviados polos 

alumnos a través de e-mail, da súa actitude durante estes meses e, no seu 

caso, corrección da proba obxectiva realizada polos alumnos con algunha 

avaliación suspensa. 

Instrumentos: 

1-Para os alumnos aprobados nas avaliacións anteriores, neste tercer 

trimestre, valorarase os documentos enviados a través do email e a súa 

actitude ante o traballo durante estes meses. 

AActitudinal: Recollerase a actitude dos alumnos coas actividades propostas, 

tendo en conta a realización da tarefa e a data de entregada estipulada pola 

profesora. 

PProcedimentais. Recollerá a nota de cada actividade resolta correctamente. 

2-2-Para os alumnos con unha ou duas avaliacións suspensas valoraranse os 

documentos enviados a través do email, a súa actitude ante o traballo durante 

estes meses e a maiores realizarán unha proba na segunda semana de xuño, 

que consistirá na entrega dun traballo que versará sobre os contidos que non 

se teñan superados nas avaliacións anteriores e non se recuperaran cos 

traballos de recuperación propostos neste período. 

AActitudinal: Recollerase a actitude dos alumnos coas actividades propostas, 

tendo en conta a realización da tarefa e a data da entrega estipulada pola 

profesora. 

PProcedimentais: Recollerá a nota de cada traballo entregado aínda que non se 

realice na data acordada. 

CConceptual: Recollerá a nota do traballo que terán que presentar na segunda 

semana de xuño. Neste traballo valorarase aqueles contidos que non 

quedaron superados cos traballos anteriores. 
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Cualificación 

final 

 

1- 1- Os alumnos coas 2 avaliacións aprobadas: evaluaranse realizando a media 
da nota das duas primeiras avaliacións e valorarase ata 1 punto sobre a 
media tanto a súa actitude como a realización dos traballos realizados 
correctamenta. 

2- 2- Alumnos con algunha avaliación suspensa: 

 Actitudinal: o peso da nota é o 10%. 

b. Procedimental: cero puntos, se o 50% non está realizada; cinco puntos se 
non está realizada ao 100%, e dez puntos se está realizada ao 100%. 

A nota final será a media das notas das dúas avaliacións. Se teñen algunha 
avaliación aprobada, utilizarase a nota de avaliación máis a nota obtida na 
recuperación. Aprobarán sempre que a media destas notas acaden o 5. 

 

 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Proba teórico-práctica que versará sobre os criterios de avaliación impartidos 

ata o 13 de marzo de 2020 e que están recollidos no punto 1. 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación) 

Actividades 

D Dos 11 alumnos que cursan este módulo, dous alumnos teñen as dúas 

avaliacións suspensas, dous a segunda , un a primeira e o resto teñen 

aprobadas as dúas avaliacións. 

A todos eles se lles enviou os traballos propostos, tanto para a 

recuperación de cada avaliación, para aqueles que a teñen suspensa, 

como para os que as teñen aprobadas como ampliación e reforzo dos 

contidos impartidos. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

O material que proporciono é enviado por email, ningún alumno ten 

problema de conectividade. 

Materiais e recursos Os proporcionados polos textos utilizados durante o curso 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 

Ó ser a titora, estou en permanente contacto cos meus alumnos tanto por 

teléfono o por email. Por estes medios comunícolles a totalidade da 

información que precisan. 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 



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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe

– CA1.1. Definiuse a organización dunha empresa. • RA1.Clasifica as tarefas administrativas dunha empresa identificando 
as áreas funcionais desta. 

– CA1.2. Describíronse as tarefas administrativas dunha empresa. 

– CA1.3. Identificáronse as áreas funcionais dunha empresa. 

– CA1.4. Definiuse o organigrama elemental dunha organización privada
e pública. 

– CA1.5. Identificouse a situación física das áreas de traballo. 

– CA2.1. Describíronse as fases da xestión da correspondencia • RA2. Tramita correspondencia e paquetaría, e identifica as fases do 
proceso. 

– CA2.2. Realizouse a recepción do correo físico e da paquetaría, 
cubríndose os documentos internos e externos asociados. 

– CA2.3. Clasificouse o correo utilizando distintos criterios. 

– CA2.4. Distribuíuse o correo interno e o externo. 

– CA2.5. Anotouse nos libros rexistro o correo e os paquetes recibidos e 
distribuídos. 

– CA2.6. Utilizouse o fax para o envío e a recepción de documentos por 
este medio. 

– CA2.7. Preparouse para o seu envío a correspondencia e a paquetaría 
saínte, tanto a normal como a urxente. 
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– CA2.8. Púxose especial interese en non extraviar a correspondencia. 

– CA2.9. Mantívose limpo e en orde o espazo de traballo. 

– CA3.1. Diferenciáronse os materiais de oficina en relación coas súas 
características e as súas aplicacións. 

• RA3. Controla o almacén de material de oficina, tendo en conta a 
relación entre o nivel de existencias e o aseguramento da continuidade 
dos servizos. 

– CA3.2. Recoñecéronse as funcións dos inventarios de material. 

– CA3.3. Identificáronse os tipos de valoración de existencias. 

– CA3.4. Definíronse os tipos de existencias. 

– CA3.5. Calculouse o volume de existencias. 

– CA3.6. Empregáronse aplicacións informáticas no control de almacén. 

– CA3.7. Describíronse os procedementos administrativos de 
aprovisionamento de material. 

– CA3.8. Realizáronse pedidos para garantir unhas existencias mínimas. 

– CA3.9. Valorouse a importancia dunhas existencias mínimas. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:Análisis dos documentos enviados polos alumn@s a través 
do email e da aula virtual  e corrección da proba obxetiva  realizada pol@s 
alumn@s con algunha materia suspensa ou con perda de dereito a avaliación 
continua.

Instrumentos: 
1-Para @s alumn@s aprobad@s nas avaliacións anteriores neste 3 trimestre 
valorarase  os documentos enviados a través do email e da aula virtual.
Instrumentos de avaliación:
Táboa de observación (escala de valoración)

2-Para @s alumnos con algunha ou coas 2 avaliacións suspensas valorarase 
os documentos enviados a través do email e da aula virtual , e a maiores 
realizarase unha proba obxetiva na segunda semana do mes de xuño, que 
versará sobre os contidos que non teñan superados nas avaliacións anteriores.
Instrumentos de avaliación:
Táboa de obervación( escala de valoración)

Proba escrita

3-Para @s alumn@s que perderan o dereito a avaliación continua  valorarase 
os documentos enviados a través do email e da aula virtual e a maiores 
realizarase unha proba obxetiva na segunda semana do mes de xuño, que 
versará sobre os contidos impartidos ata data 13 de marzo de 2020.
Instrumentos de avaliación 
Táboa de observación (escala de valoración)

Proba escrita

Cualificación final
1-Alumn@s coas 2 avaliacións aprobadas: Farei unha media da nota das 2 
primeiras avaliacións e valorarei,  con  0,25  puntos sobre a nota media , a 
realización correcta do 25%  dos exercicios propostos durante este periodo, 
con 0,5 puntos sobre a nota media , a realización correcta do 50%  dos 
exercicios propostos durante este periodo, con 0,75 puntos obre a nota 
media , a realización correcta do 75%  dos exercicios propostos durante este 
periodo e con 1 punto sobre a nota media, a realización correcta do 100%  
dos exercicios propostos durante este periodo.

2-Alumn@s con unha ou as dúas avaliacións suspensas:

@s alumn@s que realicen o 100% dos traballos correctamente terán un 5.

@s alumn@s que realicen o 50% dos traballos correctamente terán un 2,5.
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 @s alumn@s que realicen o 0% dos traballos correctamente terán un 0.

Na segunda semana do mes de xuño realizarase unha proba obxetiva que será
valorada con ata 5 puntos.

3-Alumn@s con perda de dereito a avaliación continua:

@s alumn@s que realicen o 100% dos traballos correctamente terán un 5.

@s alumn@s que realicen o 50% dos traballos correctamente terán un 2,5.

@s alumn@s que realicen o 0% dos traballos correctamente terán un 0.

Na segunda semana do mes de xuño realizarase unha proba obxetiva que será
valorada con ata 5 puntos.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba teórico-práctica que versará sobre os criterios de avaliación impartidos 
ata o 13 de marzo de 2020 e que son os sinalados  anteriormente.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: 

NON PROCEDE

Criterios de cualificación:

NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON PROCEDE
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Dos 14 alumn@s que cursan este módulo 10 deles teñen as 2 avaliacións 
aprobadas polo que a estes alumn@s enviareilles traballos e exercicios 
prácticos para repasar e reforzar os coñecementos adquiridos.
Unha alumna ten as 2 avaliación suspensas polo que enviareille exercicios 
e teoría vistas anteriormente que lle sirvan para recuperar a asignatura., e
despois fareille unha proba obxetiva sobre eses contidos.
Outra alumna ten a 2ª avaliación suspensa polo que lle enviarei teoría e 
exercicios vistos  principalmente nesa 2ª avaliación para  recuperala., e 
despois fareille unha proba obxetiva  sobre eses contidos.
Outr@s 2 alumn@s perderon o dereito a avaliación continua, con estes 
alumn@s  farei exercicios teórico-prácticos que versen sobre os criterios 
de avaliación vistos ata o 13 de marzo de 2020. e  posteriormente 
realizareilles unha proba obxetiva.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

O material que lle proporciono @s alumnos está colgado  na aula virtual e 
tamén llo envío ó email, xa que a maioría   d@s     alumn@s   prefire traballar vía   
email.
Ós   alumn@s   que non teñen wifi ou ordenador, envíolles o material por   
wasshap, e eles respóndenme  por ese mesmo medio.

Materiais e recursos Dispositivos electrónicos, WIFI, e material elaborado propio.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Ó ser o titor, estou en permanente contacto coas familias dos meus alumn@s
tanto por teléfono como por wasshap, por eses medios comunícolles a 
totalidade da información que precisan.

Cos alumn@s falo a través de email.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA1.1 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de 
elementos externos na vía pública 
CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades 
da superficie de venda 
CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na distribución dunha 
superficie de venda 
CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun establecemento 
comercial 
CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao 
establecemento comercial 
CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que 
a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo 
posible no interior 
CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de produtos, 
explicando vantaxes e inconvenientes 
CA1.8 Identificouse a normativa de seguridade e hixiene referida á distribución en planta dunha 
superficie comercial 
CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno 
establecemento comercial 
CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional 
CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional  
CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis axeitada 
CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais  
CA4.1 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control  
CA4.2 Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción 
promocional 
CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising  
CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a cuantifican 
CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos 

RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de 
aproveitamento óptimo de espazos e criterios de seguridade e hixiene  
 
RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de 
establecementos comerciais, aplicando técnicas para incentivar a 
venda, e para a captación e fidelización de clientela  
 
RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía 
os resultados obtidos 

  



CA1.1 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de 
elementos externos na vía pública 
CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades 
da superficie de venda 
CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na distribución dunha 
superficie de venda 
CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun establecemento 
comercial 
CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao 
establecemento comercial 
CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que 
a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo posible no interior 
CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de produtos, 
explicando vantaxes e inconvenientes 
CA1.8 Identificouse a normativa de seguridade e hixiene referida á distribución en planta dunha 
superficie comercial 
CA2.1 Delimitáronse as dimensións da variedade de produtos  
CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos produtos, espazo 
dispoñible e tipo de lineal 
CA2.3 Realizáronse simulacións de rotación dos produtos nos lineais dun establecemento comercial 
CA2.4 Analizáronse os efectos que producen na poboación consumidora os modos de colocación de 
produtos nos lineais 
CA2.5 Clasificáronse os produtos en familias, consonte a normativa  
CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos S 5 
produtos en diversos niveis, zonas do lineal e posicións 
CA2.7 Interpretáronse planogramas de implantación e reposición de produtos no lineal  
CA2.8 Realizouse a distribución e a colocación dos produtos no lineal, aplicando técnicas de 
merchandising 
CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno 
establecemento comercial 
CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional 
CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional  
CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis axeitadas 
CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais  
CA4.1 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control  
CA4.2 Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción 
promocional 
CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising  
CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a cuantifican 
CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos 

RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de 
aproveitamento óptimo de espazos e criterios de seguridade e hixiene  
 
 
 
RA2 - Coloca, expón e repón os produtos na zona de venda, 
atendendo a criterios comerciais, a condicións de seguridade e á 
normativa  
 
 
 
RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de 
establecementos comerciais, aplicando técnicas para incentivar a 
venda, e para a captación e 
fidelización de clientela  
 
 
 
RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía 
os resultados obtido 

CA1.1 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de 
elementos externos na vía pública 
CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades 
da superficie de venda 
CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na S 4 
distribución dunha superficie de venda 

RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de 
aproveitamento óptimo de espazos e criterios de seguridade e hixiene  
 
 
 
RA2 - Coloca, expón e repón os produtos na zona de venda, 



CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun S 4 
establecemento comercial 
CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao 
establecemento comercial 
CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que 
a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo posible no interior 
CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de produtos, 
explicando vantaxes e inconvenientes 
CA1.8 Identificouse a normativa de seguridade e hixiene referida á distribución en planta dunha 
superficie comercial 
CA2.1 Delimitáronse as dimensións da variedade de produtos  
CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos produtos, espazo 
dispoñible e tipo de linea 
CA2.3 Realizáronse simulacións de rotación dos produtos nos lineais dun establecemento comercial 
CA2.4 Analizáronse os efectos que producen na poboación consumidora os modos de colocación de 
produtos nos lineais 
CA2.5 Clasificáronse os produtos en familias, consonte a normativa 
CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos 
en diversos niveis, zonas do lineal e posicións 
CA2.7 Interpretáronse planogramas de implantación e reposición de produtos no lineal 
CA2.8 Realizouse a distribución e a colocación dos produtos no lineal, aplicando técnicas de 
merchandising 
CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno 
establecemento comercial 
CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional 
CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional 
CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis axeitadas 
CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais  
CA4.1 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control •CA4.2 
Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción 
promocional 
CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising  
CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a cuantifican 
CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos 

atendendo a criterios comerciais, a condicións de seguridade e á 
normativa  
 
 
RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de 
establecementos comerciais, aplicando técnicas para incentivar a 
venda, e para a captación e 
fidelización de clientela  
 
 
 
RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía 
os resultados obtidos 

CA1.1 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de 
elementos externos na vía pública 
CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades 
da superficie de venda 
CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na S 4 
distribución dunha superficie de venda 
CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun S 4 
establecemento comercial 
CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao 
establecemento comercia 
CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que 
a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo posible no interior 

RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de 
aproveitamento óptimo de espazos e criterios de seguridade e hixiene  
 
 
 
RA2 - Coloca, expón e repón os produtos na zona de venda, 
atendendo a criterios comerciais, a condicións de seguridade e á 
normativa  
 
 
 
RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de 



CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de produtos, 
explicando vantaxes e inconvenientes 
CA1.8 Identificouse a normativa de seguridade e hixiene referida á distribución en planta dunha 
superficie comercial 
CA2.1 Delimitáronse as dimensións da variedade de produtos  
CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos produtos, espazo 
dispoñible e tipo de lineal 
CA2.3 Realizáronse simulacións de rotación dos produtos nos lineais dun establecemento comercial 
CA2.4 Analizáronse os efectos que producen na poboación consumidora os modos de colocación de 
produtos nos lineais 
CA2.5 Clasificáronse os produtos en familias, consonte a normativa • PE.13 S 4 
CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos 
en diversos niveis, zonas do lineal e posicións 
CA2.7 Interpretáronse planogramas de implantación e reposición de produtos no lineal 
CA2.8 Realizouse a distribución e a colocación dos produtos no lineal, aplicando técnicas de 
merchandising 
CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno 
establecemento comercial 
CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional 
CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional  
CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis axeitadas 
CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais 
CA4.1 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control 
CA4.2 Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción 
promocional 
CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising  
CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a cuantifican 
CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos 
 

establecementos comerciais, aplicando técnicas para incentivar a 
venda, e para a captación e 
fidelización de clientela  
 
 
 
RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía 
os resultados obtidos 

CA1.1 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de 
Selementos externos na vía pública 
CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades 
da superficie de venda 
CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na distribución dunha 
superficie de venda 
CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun establecemento 
comercial 
CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao 
Establecementomercial 
CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que 
a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo 
posible no interior 
CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de produtos, 
explicando vantaxes e inconvenientes 
CA1.8 Identificouse a normativa de seguridade e hixiene referida á distribución en planta dunha 
superficie comercial 

RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de 
aproveitamento óptimo de espazos e criterios de seguridade e hixiene  
 
 
RA2 - Coloca, expón e repón os produtos na zona de venda, 
atendendo a criterios comerciais, a condicións de seguridade e á 
normativa  
 
 
RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de 
establecementos comerciais, aplicando técnicas para incentivar a 
venda, e para a captación e 
fidelización de clientela  
 
 
RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía 
os resultados obtidos 



CA2.1 Delimitáronse as dimensións da variedade de produtos  
CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos produtos, espazo 
dispoñible e tipo de lineal 
CA2.3 Realizáronse simulacións de rotación dos produtos nos lineais dun establecemento comercial 
CA2.4 Analizáronse os efectos que producen na poboación consumidora os modos de colocación de 
produtos nos lineais 
CA2.5 Clasificáronse os produtos en familias, consonte a normativa  
CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos 
en diversos niveis, zonas do lineal e posicións 
CA2.7 Interpretáronse planogramas de implantación e reposición de produtos no lineal  
CA2.8 Realizouse a distribución e a colocación dos produtos no lineal, aplicando técnicas de 
merchandising 
CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno 
establecemento comercial 
CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional 
CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional • PE.19 S 4  
CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis axeitada 
CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais 
 CA4.1 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control 
CA4.2 Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción 
promocional 
CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising  
CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a cuantifican 
CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos 
CA1.1 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de 
elementos externos na vía pública 
CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades 
da superficie de venda 
CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na distribución dunha 
superficie de venda 
CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun establecemento 
comercial 
CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao 
establecemento comercial 
CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que 
a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo 
posible no interior 
CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de produtos, 
explicando vantaxes e inconvenientes 
CA1.8 Identificouse a normativa de seguridade e hixiene referida á distribución en planta dunha 
superficie comercial 
CA2.1 Delimitáronse as dimensións da variedade de produtos  
CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos produtos, espazo 
dispoñible e tipo de lineal 
CA2.3 Realizáronse simulacións de rotación dos produtos nos lineais dun establecemento comercial 
CA2.4 Analizáronse os efectos que producen na poboación consumidora os modos de colocación de 

RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de 
aproveitamento óptimo de espazos e criterios de seguridade e hixiene 
RA2 - Coloca, expón e repón os produtos na zona de venda, 
atendendo a criterios comerciais, a condicións de seguridade e á 
normativa 
RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de 
establecementos comerciais, aplicando técnicas para incentivar a 
venda, e para a captación e 
fidelización de clientela  
RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía 
os resultados obtidos 



  

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realizaranse por cada tema explicado, actividades propias do libro, asi como as actividades de comprobación, e ampliación propostas. 

Exerciciso en grupo en aqueles aspectos educativos que sexa viable. 

Terase  en conta a puntualidade na realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, casos prácticos e traballos 
propostos para cada unidade didáctica. 

A Iniciativa e capacidade para a busca de información con carácter autónomo. 

A participación activa na planificación, organización e desenvolvemento dos distintos traballos que realizarán en grupo, A relación de 
colaboración e respecto cara os compañeiros. 

A debida puntualidade e participación activa na aula. 

Será imprescindible superar cada avaliación para poder aprobar o módulo, sendo a nota da avaliación final o resultado da media aritmética 
das notas das avaliacións parciais determinadas conforme o sistema exposto. De non ter aprobadas todas as avaliacións o alumnado 
deberá recuperar aquelas que estean suspensas. 

 

Criterios de cualificación: 
Para superar cada avaliación é necesario obter polo menos un 4,5 en cada un dos exames escritos con contido práctico e en cada unha das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe. Obter un 5 de media en cada un dos apartados mencionados anteriormente. 

A forma de avaliar será da seguinte maneira: 

Probas teóricas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Probas prácticas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Ademais en cada unidade didáctica as alumnas e alumnos realizarán, individualmente ou en grupo, casos prácticos nos que aplicarán o 
aprendido. 

 

produtos nos lineais 
CA2.5 Clasificáronse os produtos en familias, consonte a normativa  
CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos 
en diversos niveis, zonas do lineal e posicións 
CA2.7 Interpretáronse planogramas de implantación e reposición de produtos no lineal  
CA2.8 Realizouse a distribución e a colocación dos produtos no lineal, aplicando técnicas de 
merchandising 
CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno 
establecemento comercial 
CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional 
CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional  
CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis axeitadas 
CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais  
CA4.1 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control  
CA4.2 Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción 
promocional 
CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising  
CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a cuantifican 
CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos 



 

Instrumentos: 
Os descritos no apartado anterior. 

Cualificación final 

: 

A avaliación final do módulo está referida aos contidos impartidos ata o 13 de marzo, data de finalización das clases presenciais por motivo 
do COVID-19. e atendendo os criterios descritos neste documento.  

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Todo o alumnado que non supere a avaliación ordinaria, fará unha proba extraordinaria en setembro, que terá como referente a totalidade 
dos criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo, con data 13 de marzo de 2020. 

Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en dúas ou tres partes que se desenvolverán na correspondente xornada. 

A puntuación de cada unha das probas escritas será sobre 10 puntos, calculándose a media aritmética das realizadas para establecer a 
nota final do módulo. 

En caso de non poder realizar a proba extraordinaria de setembro de forma presencial, optaríase por facela de forma telemática, cos 
mesmos procedementos que na avaliación de xuño. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

Criterios de cualificación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Ao alumnado se lle facilita apuntes e exercicios (tanto resoltos como propostos) de repaso e recuperación, tendo que repasar 
os exercicios que foron realizados antes do confinamento, e que no seo día foron entregados e correxidos,  para conseguir os 
obxectivos previstos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Unha vez feitasa as comprobacións oportunas todo o alumnado ten conectividade alumno/profesor. 
 
O alumnado, según dos periodos que se lle facilitan, recibirá as propostas referidas, tendo que realizalas e remitilas polo mesmo 
método dentro do prazo que se lle indica. 
 



A comunicación farase via internet, mediante o uso do correo electrónico facilitado polo alumno.  
 

 

Materiais e recursos Libro de texto - Material e apuntes facilitados - Medios informáticos para comunicación - internet. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación via correo electrónico, escepto que surxan problemas putuais que se intentará solucionar con os medios mais axeitados.  

 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA1.1 Organizouse a información recollida diariamente das vendas realizadas e as existencias de 
mercadorías no almacén da tenda, utilizando aplicacións de xestión de pequenos establecementos e 
do terminal punto de venda 
CA1.2 Realizáronse previsións de vendas da tenda, analizando a información recollida e utilizando 
técnicas de inferencia estatística 
CA1.3 Determináronse períodos de maior e menor demanda comercial en función da estacionalidade 
e da evolución da actividade comercial da zona 
CA1.4 Utilizáronse follas de cálculo para comparar as cifras das vendas previstas e as reais 
CA1.5 Identificáronse as causas das posibles desviacións detectadas entre as cifras das vendas 
previstas e as reais 
CA1.6 Determináronse as existencias óptimas e mínimas de cada referencia de mercadorías en 
función da demanda, a rotación do produto e a capacidade do almacén 
CA1.7 Realizouse a programación de compras de mercadorías con suficiente antelación e 
periodicidade para asegurar o abastecemento da tenda 
CA1.8 Identificáronse os custos principais provocados pola rotura de existencias dunha determinada 
referencia no punto de venda 
CA2.1 Establecéronse criterios de selección de provedores/as a partir das fontes dispoñibles 
CA2.2 Utilizáronse aplicacións ofimáticas xerais, como bases de datos e follas de cálculo, para 
seleccionar e/ou actualizar a información de provedores/as 
CA2.3 Solicitáronse ofertas a provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra 
mediante medios convencionais ou telemáticos 
CA2.4 Utilizáronse técnicas de negociación na solicitude de ofertas a provedores/as, distribuidores/as 
comerciais ou centrais de compra, concretando os 
requisitos necesarios e as condicións do subministración de mercadorías 
CA2.5 Determinouse a oferta máis vantaxosa, comparando as condicións ofrecidas por rovedores/as, 
distribuidores/as comerciais ou centrais de compra 
CA2.6 Estableceuse un procedemento de comunicación e tramitación dos pedidos a provedores/as, 
distribuidores/as comerciais ou centrais de compra 
CA2.7 Determináronse os documentos necesarios para formalizar a compra de mercadorías nos que 
se reflictan as condicións acordadas e se detalle a responsabilidade das partes 

RA1 - Determina as necesidades de compra dun pequeno 
establecemento comercial, realizando previsións de vendas a partir de 
datos históricos, 
tendencias, capacidade do punto de venda, rotación, etc 
RA2 - Realiza plans de aprovisionamento de mercadorías, utilizando 
técnicas de selección de provedores/as que garantan a 
subministración permanente e 
periódica da tenda 
RA3 - Tramita a documentación de compra de mercadorías, realizando 
pedidos, controlando albarás e facendo efectivas facturas segundo os 
procedementos seguidos habitualmente con provedores/as ou centrais 
de compra 
RA4 - Xestiona e controla o proceso de recepción de pedidos, 
verificándoos de acordo cos criterios comerciais establecidos con 
provedores/as, 
distribuidores/as comerciais ou centrais de compra 
RA5 - Comproba a idoneidade da variedade de produtos implantada 
no establecemento comercial, calculando a súa rendibilidade e 
detectando produtos 
caducados e obsoletos, e a oportunidade de novos produtos 
RA6 - Realiza a xestión de compravenda dun establecemento 
comercial, utilizando o terminal punto de venda 



CA3.1 Determináronse os tipos de documentos utilizados na compra e subministración de 
mercadorías de pequenos comercios 
CA3.2 Realizáronse os documentos necesarios no proceso de compra de mercadorías utilizando 
aplicacións ofimáticas 
CA3.3 Identificáronse os medios de comunicación con provedores/as, distribuidores/as comerciais ou 
centrais de compra, habituais no proceso de compra 
CA3.4 Interpretáronse facturas de provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra, 
comprendendo a responsabilidade que leva consigo cada cláusula incluída nelas 
CA3.5 Determináronse os documentos accesorios de transporte e notas de gastos nas operacións de 
compras a provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra 
CA3.6 Conserváronse en soporte informático as facturas electrónicas emitidas por provedores/as, 
distribuidores/as comerciais ou centrais de compra 
CA3.7 Identificáronse os medios de pagamento utilizados habitualmente nas facturas de 
provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra 
CA4.1 Comprobouse a correspondencia entre o pedido realizado e a mercadoría recibida no relativo 
á cantidade, o prazo de entrega, a calidade e o prezo 
CA4.2 Identificáronse as posibles incidencias na recepción do pedido 
CA4.3 Estableceuse un procedemento para a comunicación e a resolución de incidencias co/coa 
provedor/ora 
CA4.4 Determináronse as ferramentas ou os utensilios necesarios en cada caso para a desembalaxe 
das mercadorías, previndo danos ou roturas 
CA4.5 Identificáronse as medidas que deben tomarse necesariamente durante a desembalaxe das 
mercadorías para respectar a normativa ambiental 
CA4.6 Informatizouse a recepción de mercadorías, facilitando a súa posterior almacenamento e 
xestión das existencias dispoñibles 
CA5.1 Calculouse a rendibilidade dos produtos ofertados, utilizando razóns elementais das cifras de 
vendas e marxes de beneficios 
CA5.2 Valorouse o atractivo dos produtos ofertados, con entrevistas ou enquisas á clientela 
CA5.3 Sistematizouse a información obtida sobre novas tendencias e innovacións de produtos, 
acudindo a feiras sectoriais e consultando publicacións especializadas, fontes en liña e outras fontes 
CA5.4 Elaborouse un plan de revisión de produtos caducados ou con risco de obsolescencia, 
analizando as vendas do período e a satisfacción da clientela 
CA5.5 Elaborouse un plan de liquidación de produtos, establecendo as accións necesarias e os 
prazos de execución 
CA5.6 Obtívose información comercial dentro da zona de influencia do comercio dos produtos 
ofertados pola competencia, comparándoos coa propia oferta 
CA5.7 Establecéronse criterios de incorporación de novidades á variedade de produtos, valorando a 
rendibilidade ofertada e a súa complementariedade 
CA6.1 Instalouse o software axeitado no terminal punto de venda para xestionar as operacións 
comerciais dun pequeno establecemento 
CA6.2 Creouse unha empresa nova no terminal punto de venda, configurando todos os parámetros 
requiridos para o seu normal funcionamento 
CA6.3 Déronse de alta almacéns, provedores/as, artigos, clientela, etc., introducindo os datos 
requiridos en cada caso 
CA6.4 Configuráronse os periféricos do terminal punto de venda, dispóndoos de forma ergonómica no 
posto de traballo 



  

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realizaranse por cada tema explicado, actividades propias do libro, asi como as actividades de comprobación, e ampliación propostas. 

Exerciciso en grupo en aqueles aspectos educativos que sexa viable. 

Terase  en conta a puntualidade na realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, casos prácticos e traballos 
propostos para cada unidade didáctica. 

A Iniciativa e capacidade para a busca de información con carácter autónomo. 

A participación activa na planificación, organización e desenvolvemento dos distintos traballos que realizarán en grupo, A relación de 
colaboración e respecto cara os compañeiros. 

A debida puntualidade e participación activa na aula. 

Será imprescindible superar cada avaliación para poder aprobar o módulo, sendo a nota da avaliación final o resultado da media aritmética 
das notas das avaliacións parciais determinadas conforme o sistema exposto. De non ter aprobadas todas as avaliacións o alumnado 
deberá recuperar aquelas que estean suspensas. 

 

Criterios de cualificación: 
Para superar cada avaliación é necesario obter polo menos un 4,5 en cada un dos exames escritos con contido práctico e en cada unha das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe. Obter un 5 de media en cada un dos apartados mencionados anteriormente. 

A forma de avaliar será da seguinte maneira: 

Probas teóricas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Probas prácticas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Ademais en cada unidade didáctica as alumnas e alumnos realizarán, individualmente ou en grupo, casos prácticos nos que aplicarán o 
aprendido. 

 

 

Instrumentos: 
Os descritos no apartado anterior. 

Cualificación final 

: 

A avaliación final do módulo está referida aos contidos impartidos ata o 13 de marzo, data de finalización das clases presenciais por motivo 
do COVID-19. e atendendo os criterios descritos neste documento.  

 

 

Proba 
extraordinaria de 

Todo o alumnado que non supere a avaliación ordinaria, fará unha proba extraordinaria en setembro, que terá como referente a totalidade 
dos criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo, con data 13 de marzo de 2020. 

CA6.5 Realizáronse compras a provedores/as seguindo o proceso completo desde o pedido ata a 
contabilización da factura 
CA6.6 Deseñáronse promocións de mercadorías recollidas no terminal punto de venda 
CA6.7 Realizáronse tarefas de cobramento de mercadorías a través do terminal punto de venda 
CA6.8 Fixéronse modificacións nos prezos, nas calidades dos produtos e nas facturas emitidas 
orixinalmente configuradas 



setembro  Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en dúas ou tres partes que se desenvolverán na correspondente xornada. 

A puntuación de cada unha das probas escritas será sobre 10 puntos, calculándose a media aritmética das realizadas para establecer a 
nota final do módulo. 

En caso de non poder realizar a proba extraordinaria de setembro de forma presencial, optaríase por facela de forma telemática, cos 
mesmos procedementos que na avaliación de xuño. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

Criterios de cualificación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Ao alumnado se lle facilita apuntes e exercicios (tanto resoltos como propostos) de repaso e recuperación, tendo que repasar 
os exercicios que foron realizados antes do confinamento, e que no seo día foron entregados e correxidos,  para conseguir os 
obxectivos previstos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Unha vez feitasa as comprobacións oportunas todo o alumnado ten conectividade alumno/profesor. 
 
O alumnado, según dos periodos que se lle facilitan, recibirá as propostas referidas, tendo que realizalas e remitilas polo mesmo 
método dentro do prazo que se lle indica. 
 
A comunicación farase via internet, mediante o uso do correo electrónico facilitado polo alumno.  
 

 

Materiais e recursos Libro de texto - Material e apuntes facilitados - Medios informáticos para comunicación - internet. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación via correo electrónico, escepto que surxan problemas putuais que se intentará solucionar con os medios mais axeitados.  

 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA1.1 Organizouse a información das operacións e os fluxos previstos no almacén durante un 
determinado período de tempo 
CA1.2 Asignáronselle ao persoal as tarefas diarias do almacén de acordo cos tempos asignados a 
cada actividade 
CA1.3 Transmitíronselle correctamente ao persoal correspondente as ordes e/ou instrucións de 
traballo 
CA1.4 Rexistráronse as entradas e saídas de mercadorías previstas do almacén no sistema de 
xestión de existencias 
CA1.5 Realizouse o control diario das existencias do almacén, de xeito que se garantan as 
necesidades da clientela interna ou externa 
CA1.6 Utilizáronse medios de comunicación e transmisión electrónicos (EDI) para a coordinación e o 
seguimento de mercadorías no almacén 

RA1 - Planifica as tarefas diarias necesarias para realizar as operacións 
e os fluxos de mercadorías do almacén, aproveitando optimamente os 
recursos dispoñibles 

CA1.1 Organizouse a información das operacións e os fluxos previstos no almacén durante un 
determinado período de tempo 
CA1.2 Asignáronselle ao persoal as tarefas diarias do almacén de acordo cos tempos asignados a 
cada actividade 
CA1.3 Transmitíronselle correctamente ao persoal correspondente as ordes e/ou instrucións de 
traballo 
CA1.4 Rexistráronse as entradas e saídas de mercadorías previstas do almacén no sistema de 
xestión de existencias 
CA1.5 Realizouse o control diario das existencias do almacén, de xeito que se garantan as 
necesidades da clientela interna ou externa 
CA1.6 Utilizáronse medios de comunicación e transmisión electrónicos (EDI) para a coordinación e o 
seguimento de mercadorías no almacén 

RA1 - Planifica as tarefas diarias necesarias para realizar as operacións 
e os fluxos de mercadorías do almacén, aproveitando optimamente os 
recursos dispoñibles 

CA1.1 Organizouse a información das operacións e os fluxos previstos no almacén durante  
CA1.2 Asignáronselle ao persoal as tarefas diarias do almacén de acordo cos tempos asignados a 
cada actividade 
CA1.3 Transmitíronselle correctamente ao persoal correspondente as ordes e/ou instrucións  
de traballo 
CA1.4 Rexistráronse as entradas e saídas de mercadorías previstas do almacén no sistema de 

 
RA1 - Planifica as tarefas diarias necesarias para realizar as operacións 
e os fluxos de mercadorías do almacén, aproveitando optimamente os 
recursos dispoñibles  
 
 



xestión de existencias 
CA1.5 Realizouse o control diario das existencias do almacén, de xeito que se garantan as  
necesidades da clientela interna ou externa 
CA1.6 Utilizáronse medios de comunicación e transmisión electrónicos (EDI) para a coordinación e o 
seguimento de mercadorías no almacén 
CA2.1 Organizouse a descarga das mercadorías dos vehículos, asignándolle o peirao 
correspondente do almacén 
CA2.2 Verificouse a correspondencia entre a mercadoría descargada e a documentación que a 
acompaña 
CA2.3 Investigáronse as causas polas que se devolvera mercadoría ao almacén • PE.9 S 5 
CA2.4 Identificáronse as instrucións de descarga e manipulación que conteñen as fichas de cada 
mercadoría, de xeito que se asegure a súa integridade e a súa rastrexabilidade 
CA2.5 Calculáronse os tempos de manipulación das mercadorías, mellorando as operacións e 
cumprindo a normativa de seguridade e prevención de riscos laborais 
CA2.6 Organizouse a desconsolidación da carga e a desembalaxe das mercadorías  
CA2.7 Asignóuselle unha colocación axeitada á mercadoría recibida, tendo en conta as súas  
características de caducidade e rotación, entre outras 

 
RA2 - Aplica técnicas de recepción e disposición de mercadorías no 
almacén, controlando os tempos de manipulación e as condicións de 
almacenamento en función 
das características da mercadoría 

CA1.1 Organizouse a información das operacións e os fluxos previstos no almacén durante un 
determinado período de tempo 
• PE.1 
CA1.2 Asignáronselle ao persoal as tarefas diarias do almacén de acordo cos tempos S 5 
asignados a cada actividade 
CA1.3 Transmitíronselle correctamente ao persoal correspondente as ordes e/ou instrucións de 
traballo 
CA1.4 Rexistráronse as entradas e saídas de mercadorías previstas do almacén no sistema de 
xestión de existencias 
CA1.5 Realizouse o control diario das existencias do almacén, de xeito que se garantan as 
necesidades da clientela interna ou externa 
CA1.6 Utilizáronse medios de comunicación e transmisión electrónicos (EDI) para a S 5 
coordinación e o seguimento de mercadorías no almacén 
CA2.1 Organizouse a descarga das mercadorías dos vehículos, asignándolle o peirao 
correspondente do almacén 
CA2.2 Verificouse a correspondencia entre a mercadoría descargada e a documentación que a 
acompaña 
CA2.3 Investigáronse as causas polas que se devolvera mercadoría ao almacén  
CA2.4 Identificáronse as instrucións de descarga e manipulación que conteñen as fichas de cada 
mercadoría, de xeito que se asegure a súa integridade e a súa rastrexabilidade 
CA2.5 Calculáronse os tempos de manipulación das mercadorías, mellorando as operacións e 
cumprindo a normativa de seguridade e prevención de riscos laborais 
CA2.6 Organizouse a desconsolidación da carga e a desembalaxe das mercadorías  
CA2.7 Asignóuselle unha colocación axeitada á mercadoría recibida, tendo en conta as súas 
características de caducidade e rotación, entre outras 
CA6.1 Determináronse as principais tarefas do almacén que poidan ser xestionadas de xeito eficiente 
mediante aplicacións informáticas 
CA6.2 Determináronse as aplicacións informáticas existentes no mercado que poden xestionar as 
tarefas do almacén 

RA1 - Planifica as tarefas diarias necesarias para realizar as operacións 
e os fluxos de mercadorías do almacén, aproveitando optimamente os 
recursos dispoñibles  
RA2 - Aplica técnicas de recepción e disposición de mercadorías no 
almacén, controlando os tempos de manipulación e as condicións de 
almacenamento en función 
das características da mercadoría  
RA6 - Manexa aplicacións informáticas de xestión e organización de 
almacéns que melloren o sistema de calidade 



CA6.3 Utilizáronse aplicacións informáticas axeitadas para realizar a xestión comercial do almacén 
CA6.4 Utilizáronse simuladores axeitados para a optimización de cargas, paletización, embalaxes e 
medios de transporte 
CA6.5 Determináronse solucións loxísticas para a automatización e a eficiencia das tarefas do 
almacén 
CA6.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a mellora continua do sistema de calidade da 
empresa 
CA1.1 Organizouse a información das operacións e os fluxos previstos no almacén durante S 5 
un determinado período de tempo 
CA1.2 Asignáronselle ao persoal as tarefas diarias do almacén de acordo cos tempos asignados a 
cada actividade 
CA1.3 Transmitíronselle correctamente ao persoal correspondente as ordes e/ou instrucións de 
traballo 
CA1.4 Rexistráronse as entradas e saídas de mercadorías previstas do almacén no sistema de 
xestión de existencias 
CA1.5 Realizouse o control diario das existencias do almacén, de xeito que se garantan as 
necesidades da clientela interna ou externa 
CA1.6 Utilizáronse medios de comunicación e transmisión electrónicos (EDI) para a coordinación e o 
seguimento de mercadorías no almacén 
CA3.1 Transmitíronse as instrucións de preparación de pedidos polo sistema de xestión implantado 
 
CA3.2 Optimizouse a colocación de mercadorías nas unidades de carga, reducindo ocos e 
asegurando a súa estiba 
CA3.3 Determinouse o método de preparación de pedidos e/ou embalaxe máis axeitado para as 
características da mercadoría e do almacén 
CA3.4 Deseñouse o sistema de abastecemento de mercadorías á zona de preparación de pedidos, 
mellorando as operacións necesarias 
CA3.5 Realizouse a sinalización, a rotulación, a codificación, a etiquetaxe, etc., das mercadorías que 
se vaian expedir 
CA3.6 Confeccionouse a documentación que se lle achega á mercadoría expedida  
CA3.7 Consideráronse as condicións do seguro máis favorables para a empresa, no transporte da 
mercadoría expedida 
CA3.8 Elixiuse o medio transporte máis axeitado para a mercadoría expedida  
CA4.1 Calculáronse os parámetros de xestión e control de inventarios utilizados habitualmente no 
almacén 
CA4.2 Establecéronse criterios de cuantificación das variables que detecten as desviacións e roturas 
de existencias 
CA4.3 Establecéronse sistemas de control de inventarios realizados por medios convencionais ou 
informáticos 
CA4.4 Establecéronse normas ou protocolos de funcionamento de almacén que regularicen  
as diferenzas achadas, de ser o caso, na realización de inventarios 
CA4.5 Identificáronse as causas polas que poden existir descadramentos entre as  
existencias físicas e as contables 
CA4.6 Propuxéronse medidas que corrixan os descadramentos de almacén, e transmitíronse as 
incidencias de acordo coas especificacións establecidas 
CA5.1 Determinouse a cantidade de persoal asignado a cada operación de almacén en función das 

RA1 - Planifica as tarefas diarias necesarias para realizar as operacións 
e os fluxos de mercadorías do almacén, aproveitando optimamente os 
recursos dispoñibles  
RA3 - Determina as condicións de preparación de pedidos e a 
expedición das mercadorías do almacén, aproveitando optimamente 
tempos e recursos, de acordo 
coa normativa en materia de manipulación e transporte  
RA4 - Aplica técnicas de xestión de existencias de mercadorías no 
almacén, analizando parámetros de control e realizando inventarios  
RA5 - Programa as actividades diarias do persoal do almacén, de xeito 
que se garanta o desenvolvemento efectivo e eficaz das actividades 



ordes e das especificacións recibidas 
CA5.2 Asignouse persoal a cada tarefa do almacén, respectando a normativa laboral e a de 
seguridade e prevención de riscos laborais 
CA5.3 Establecéronse sistemas de comunicación das instrucións das ordes e actividades diarias que 
ten que realizar o persoal do almacén 
CA5.4 Establecéronse métodos de control de desenvolvemento de ordes e actividades do persoal de 
almacén, de acordo cos sistemas de calidade implantados pola organización 
CA5.5 Establecéronse cronogramas para realizar as operacións habituais do almacén que melloren a 
produtividade 
CA5.6 Caracterizáronse as necesidades de información e formación do persoal do almacén   
CA5.7 Incorporáronse técnicas de comunicación que promovan no persoal do almacén a súa 
integración e traballo en equipo 
CA4.1 Calculáronse os parámetros de xestión e control de inventarios utilizados habitualmente no 
almacén 
CA4.2 Establecéronse criterios de cuantificación das variables que detecten as desviacións e roturas 
de existencias 
CA4.3 Establecéronse sistemas de control de inventarios realizados por medios convencionais ou 
informático 
CA4.4 Establecéronse normas ou protocolos de funcionamento de almacén que regularicen as 
diferenzas achadas, de ser o caso, na realización de inventarios 
CA4.5 Identificáronse as causas polas que poden existir descadramentos entre as existencias físicas 
e as contables 
CA4.6 Propuxéronse medidas que corrixan os descadramentos de almacén, e transmitíronse as 
incidencias de acordo coas especificacións establecidas 

RA4 - Aplica técnicas de xestión de existencias de mercadorías no 
almacén, analizando parámetros de control e realizando inventarios 

CA2.1 Organizouse a descarga das mercadorías dos vehículos, asignándolle o peirao 
correspondente do almacén 
CA2.2 Verificouse a correspondencia entre a mercadoría descargada e a documentación que a 
acompaña 
CA2.3 Investigáronse as causas polas que se devolvera mercadoría ao almacén  
CA2.4 Identificáronse as instrucións de descarga e manipulación que conteñen as fichas de cada 
mercadoría, de xeito que se asegure a súa integridade e a súa rastrexabilidade 
CA2.5 Calculáronse os tempos de manipulación das mercadorías, mellorando as operacións e 
cumprindo a normativa de seguridade e prevención de riscos laborais 
CA2.6 Organizouse a desconsolidación da carga e a desembalaxe das mercadorías  
CA2.7 Asignóuselle unha colocación axeitada á mercadoría recibida, tendo en conta as súas 
características de caducidade e rotación, entre outras 
CA3.1 Transmitíronse as instrucións de preparación de pedidos polo sistema de xestión Implantado 
CA3.2 Optimizouse a colocación de mercadorías nas unidades de carga, reducindo ocos e 
asegurando a súa estiba 
CA3.3 Determinouse o método de preparación de pedidos e/ou embalaxe máis axeitado para as 
características da mercadoría e do almacén 
CA3.4 Deseñouse o sistema de abastecemento de mercadorías á zona de preparación de pedidos, 
mellorando as operacións necesarias 
CA3.5 Realizouse a sinalización, a rotulación, a codificación, a etiquetaxe, etc., das mercadorías que 
se vaian expedir 
CA3.6 Confeccionouse a documentación que se lle achega á mercadoría expedida  

RA2 - Aplica técnicas de recepción e disposición de mercadorías no 
almacén, controlando os tempos de manipulación e as condicións de 
almacenamento en función 
das características da mercadoría  
RA3 - Determina as condicións de preparación de pedidos e a 
expedición das mercadorías do almacén, aproveitando optimamente 
tempos e recursos, de acordo 
coa normativa en materia de manipulación e transporte  
RA6 - Manexa aplicacións informáticas de xestión e organización de 
almacéns que melloren o sistema de calidade 



  

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realizaranse por cada tema explicado, actividades propias do libro, asi como as actividades de comprobación, e ampliación propostas. 

Exerciciso en grupo en aqueles aspectos educativos que sexa viable. 

Terase  en conta a puntualidade na realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, casos prácticos e traballos 
propostos para cada unidade didáctica. 

A Iniciativa e capacidade para a busca de información con carácter autónomo. 

A participación activa na planificación, organización e desenvolvemento dos distintos traballos que realizarán en grupo, A relación de 
colaboración e respecto cara os compañeiros. 

A debida puntualidade e participación activa na aula. 

Será imprescindible superar cada avaliación para poder aprobar o módulo, sendo a nota da avaliación final o resultado da media aritmética 
das notas das avaliacións parciais determinadas conforme o sistema exposto. De non ter aprobadas todas as avaliacións o alumnado 
deberá recuperar aquelas que estean suspensas. 

 

Criterios de cualificación: 
Para superar cada avaliación é necesario obter polo menos un 4,5 en cada un dos exames escritos con contido práctico e en cada unha das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe. Obter un 5 de media en cada un dos apartados mencionados anteriormente. 

A forma de avaliar será da seguinte maneira: 

Probas teóricas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Probas prácticas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Ademais en cada unidade didáctica as alumnas e alumnos realizarán, individualmente ou en grupo, casos prácticos nos que aplicarán o 
aprendido. 

 

 

Instrumentos: 
Os descritos no apartado anterior. 

CA3.7 Consideráronse as condicións do seguro máis favorables para a empresa, no transporte da 
mercadoría expedida 
CA3.8 Elixiuse o medio transporte máis axeitado para a mercadoría expedida  
CA6.1 Determináronse as principais tarefas do almacén que poidan ser xestionadas de xeito eficiente 
mediante aplicacións informáticas 
CA6.2 Determináronse as aplicacións informáticas existentes no mercado que poden xestionar as 
tarefas do almacén 
CA6.3 Utilizáronse aplicacións informáticas axeitadas para realizar a xestión comercial do almacén 
CA6.4 Utilizáronse simuladores axeitados para a optimización de cargas, paletización, embalaxes e 
medios de transporte 
CA6.5 Determináronse solucións loxísticas para a automatización e a eficiencia das tarefas do 
almacén 
CA6.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a mellora continua do sistema de calidade da 
empresa 



Cualificación final 

: 

A avaliación final do módulo está referida aos contidos impartidos ata o 13 de marzo, data de finalización das clases presenciais por motivo 
do COVID-19. e atendendo os criterios descritos neste documento.  

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Todo o alumnado que non supere a avaliación ordinaria, fará unha proba extraordinaria en setembro, que terá como referente a totalidade 
dos criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo, con data 13 de marzo de 2020. 

Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en dúas ou tres partes que se desenvolverán na correspondente xornada. 

A puntuación de cada unha das probas escritas será sobre 10 puntos, calculándose a media aritmética das realizadas para establecer a 
nota final do módulo. 

En caso de non poder realizar a proba extraordinaria de setembro de forma presencial, optaríase por facela de forma telemática, cos 
mesmos procedementos que na avaliación de xuño. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

Criterios de cualificación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Ao alumnado se lle facilita apuntes e exercicios (tanto resoltos como propostos) de repaso e recuperación, tendo que repasar 
os exercicios que foron realizados antes do confinamento, e que no seo día foron entregados e correxidos,  para conseguir os 
obxectivos previstos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Unha vez feitasa as comprobacións oportunas todo o alumnado ten conectividade alumno/profesor. 
 
O alumnado, según dos periodos que se lle facilitan, recibirá as propostas referidas, tendo que realizalas e remitilas polo mesmo 
método dentro do prazo que se lle indica. 
 
A comunicación farase via internet, mediante o uso do correo electrónico facilitado polo alumno.  
 

 

Materiais e recursos Libro de texto - Material e apuntes facilitados - Medios informáticos para comunicación - internet. 

 
 
 

4. Información e publicidade 



Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación via correo electrónico, escepto que surxan problemas putuais que se intentará solucionar con os medios mais axeitados.  

 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 



 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible  
CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida  
CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela 
 CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao 
desenvolvemento desta 
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.) 
CA1.6 Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico comercial xeitado 
CA1.7 Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación de comunicación na 
que interveñen dous/dúas interlocutores/as 
CA1.8 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas, demostrando 
cordialidade e amabilidade no trato 
CA1.9 Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura clara eprecisa 
CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público  
CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral  
CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación  
CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade  
CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público  
CA2.6 Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das  
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 
CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida 

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de 
comunicación  
RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e 
xustifícaas desde o punto de vista técnico 

CA3.1 Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse dos servizos  
CA3.2 Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra levar a cabo nos 
artigos entregados e os tempos previstos para  
CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto  
CA3.4 Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, en caso contrario, tomouse 
nota adecuadamente das súas obxeccións 
CA3.5 Valorouse a pulcritude e a corrección, tanto no vestir como na imaxe corporal 
CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela  

RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as 
operacións executadas 



  

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Realizaranse por cada tema explicado, actividades propias do libro, asi como as actividades de comprobación, e ampliación propostas. 

Exerciciso en grupo en aqueles aspectos educativos que sexa viable. 

Terase  en conta a puntualidade na realización e entrega dos exercicios, cuestionarios tipo test, actividades, casos prácticos e traballos 
propostos para cada unidade didáctica. 

A Iniciativa e capacidade para a busca de información con carácter autónomo. 

A participación activa na planificación, organización e desenvolvemento dos distintos traballos que realizarán en grupo, A relación de 
colaboración e respecto cara os compañeiros. 

Será imprescindible superar cada avaliación para poder aprobar o módulo, sendo a nota da avaliación final o resultado da media aritmética 
das notas das avaliacións parciais determinadas conforme o sistema exposto. De non ter aprobadas todas as avaliacións o alumnado 
deberá recuperar aquelas que estean suspensas. 

 

Criterios de cualificación: 
Para superar cada avaliación é necesario obter polo menos un 4,5 en cada un dos exames escritos con contido práctico e en cada unha das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe. Obter un 5 de media en cada un dos apartados mencionados anteriormente. 

A forma de avaliar será da seguinte maneira: 

Probas teóricas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Probas prácticas ao finalizar todas as unidades didácticas.(será o 50% da nota total) 

Ademais en cada unidade didáctica as alumnas e alumnos realizarán, individualmente ou en grupo, casos prácticos nos que aplicarán o 
aprendido. 

 

 

CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo  
CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas 
CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes 
necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela 
CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da 
motivación e da formación no éxito da atención á clientela 
CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa atención 
á clientela 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados do servizo de atención á clientela 

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 
CA5.2 Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas  
reclamacións 
CA5.3 Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias para a presentación 
dunha reclamación escrita, de ser o caso 
CA5.4 Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a realización dunha reclamación 
CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación • OU.3 - Cumplimentar folla reclamación  
CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo 

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



Instrumentos: 
Os descritos no apartado anterior. 

Cualificación final 

: 

A avaliación final do módulo está referida aos contidos impartidos ata o 13 de marzo, data de finalización das clases presenciais por motivo 
do COVID-19. e atendendo os criterios descritos neste documento.  

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Todo o alumnado que non supere a avaliación ordinaria, fará unha proba extraordinaria en setembro, que terá como referente a totalidade 
dos criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo, con data 13 de marzo de 2020. 

Esta proba terá carácter teórico e práctico e poderá estar dividida en dúas ou tres partes que se desenvolverán na correspondente xornada. 

A puntuación de cada unha das probas escritas será sobre 10 puntos, calculándose a media aritmética das realizadas para establecer a 
nota final do módulo. 

En caso de non poder realizar a proba extraordinaria de setembro de forma presencial, optaríase por facela de forma telemática, cos 
mesmos procedementos que na avaliación de xuño. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

Criterios de cualificación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hay alumnos con este módulo pendente 

 

 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Ao alumnado se lle facilita apuntes e exercicios (tanto resoltos como propostos) de repaso e recuperación, tendo que repasar 
os exercicios que foron realizados antes do confinamento, e que no seo día foron entregados e correxidos,  para conseguir os 
obxectivos previstos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Unha vez feitasa as comprobacións oportunas todo o alumnado ten conectividade alumno/profesor. 
 
O alumnado, según dos periodos que se lle facilitan, recibirá as propostas referidas, tendo que realizalas e remitilas polo mesmo 
método dentro do prazo que se lle indica. 
 
A comunicación farase via internet, mediante o uso do correo electrónico facilitado polo alumno.  
 

 

Materiais e recursos Libro de texto - Material e apuntes facilitados - Medios informáticos para comunicación - internet. 



 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación via correo electrónico, escepto que surxan problemas putuais que se intentará solucionar con os medios mais axeitados.  

 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 

ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.1. Diferenciáronse os equipamentos de reprodución e 

encadernación. 

RA1.UD3 Realiza labores de reprografía de documentos e valora a 

calidade do resultado obtido.  

 

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  
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(grampaxe, encanutaxe, etc). 

CA1.8. Púxose especial coidado en manter a correcta orde dos 

documentos encadernados. 

 

CA1.9. Plastificáronse documentos de distinto tamaño e grosor.  

CA3.1. Identificáronse os tipos de arquivamento. RA3.UD4 Arquiva documentos convencionais utilizados nas operacións 

comerciais e administrativas. 

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  
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documentos comerciais e administrativos. 

CA3.7. Rexistráronse os documentos administrativos básicos.  

CA3.8. Comprobouse a veracidade e a corrección da información contida 

nos documentos. 

 

CA.1.1. Recoñecéronse os equipamentos de telefonía. RA1.UD1 Comunícase telefónicamente, no ámbito profesional, 

distinguindo a orixe e o destino de chamadas e mensaxes.  

CA1.2. Valoráronse as opcións da central telefónica.  

CA1.3. Atendéronse as chamadas telefónicas seguindo os protocolos 

establecidos. 

 

CA1.4. Deriváronse chamadas telefónicas cara a/o destinatario/a final.  

 

 

CA1.5. Informouse da orixe da chamada o/a destinatario final desta.  
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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. 

 

CA1.9. Identificouse o proceso de comunicación telefónica e os seus 

elementos. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Envío, recepción, corrección e seguimento de diversas 

tarefas como boletíns de repaso, tests, exercicios autocompletables. 

Instrumentos: Neste terceiro trimestre consistirán no seguimento e 

corrección das tarefas realizadas por parte do alumnado enviadas a través do 

correo electrónico (GMAIL), a nube (GDRIVE) e a aula virtual do IES. Os 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 8 DE 11 CENTRO:IES DE FOZ 

CURSO:1ºFPB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS 

MATERIA: ARQUIVAMENTO E COMUNICACIÓN 

 

materiais usados son os recursos pedagóxicos facilitados polo IES.  

Cualificación final 

Consistirá na media das dúas avaliacións, valorando positivamente a correcta 

realización das tarefas propostas dende o período de confinamento polo 

Covid 19.Para a avaliación positiva se terá en conta a o número de tarefas 

entregadas así como a súa correcta realización por parte do alumnado.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Proba teórico-práctica sobre os contidos impartidos na primeira e segunda 

avaliacións ata o 13 de marzo de 2020. No caso de non poder realizar unha 

proba presencial, faríase unha proba telemática avisando con antelación ao 

alumnado, incluíndo os mesmos contidos mencionados.  

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Aplicaranse os criterios de avaliación reflectidos no apartado 1 desta 

programación.  

Criterios de cualificación: 

Valorarase positivamente en función por un lado, o número de tarefas 

entregadas, e por outro lado,a súa correcta realización por parte do 
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alumnado.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Envío, recepción e corrección de tarefas e actividades a través  do correo 

electrónico e a nube (Gmail e GDrive). As actividades son fundamentalmente 

boletíns de repaso,tests,exercicios autocompletables. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

Dos 14 alumnos/as que cursan este módulo, tres deles teñen a primeira 

e a segunda avaliación suspensas, e 7 só teñen a segunda avaliación 

suspensa. De maneira que todo este alumnado recibe tarefas de repaso 

e reforzo das dúas avaliacións. Estas tarefas tamén son enviadas aos 

dous alumnos/as que teñen as dúas avaliacións aprobadas, co obxecto 

de que sigan repasando e afianzando coñecementos,así como que 
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teñan a posibilidade de mellorar a súa nota. 

Dous alumnos/as están en perda de dereito de avaliación. Tamén 

reciben tarefas e actividades sobre os contidos impartidos ata o 13 de 

marzo de 2020. 

Un alumno ten este módulo pendente. Neste caso procedo tamén o 

envío de actividades de repaso sobre os contidos anteriormente 

referidos 

As actividades consisten en: boletíns de repaso, cuestionarios, 

exercicios autocompletables. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

O envío das tarefas e actividades realízase primordialmente a través da 

aula virtual e tamén do correo electrónico e da nube (Gmail/ Gdrive). En 

cada entrega por parte do alumnado, procédese a súa corrección, 

avaliación e seguimento. Nos casos nos que o alumnado atope 

dificultades para acceder aos materiais na mesma, o profesorado 

contactará coa titoría correspondente do grupo e enviaralle estes 

materiais en ficheiros de texto ou PDF por correo electrónico para que 

llelos achegue. 
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Materiais e recursos 
Recursos de aprendizaxe do módulo facilitados polo IES, Gmail, GDrive, 

Aula Virtual do IES. 

 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado.  

O medio preferente de comunicación cos alumnos é o correo 

electrónico.(GMAIL).  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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