
MÓDULO:  FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Consistirá en tres avaliacións 
1  UD: 1-2-3 
2  UD: 4-5-6 
3  UD: 7-8-9-10 

Avalíanse os seguintes conceptos en cada avaliación: 
a) Test 70% (7,00). O test consistirá en preguntas de tres 
respostas da que soamente unha é correcta. Cada 2 preguntas 
mal contestadas resta 1 ben e cada 4 en branco resta 1 ben. 
b) Traballos 15% (1,50). Resta traballo non entregado ou mal 
presentado restarase 0,50 puntos. 
c) Outras valoracións 15% (1,50). 

c-1) Asistencia as actividades: resta cada actividade non 
realizada da nota anterior 0,10 puntos. 
c-2) Puntualidade: cada falta resta 0,10 puntos. 
c-3) Falta de actitude en clase (interrupción, falar, 
desmotivación, faltas de respecto a calquera membro da 
comunidade educativa, móbil,...): cada falta resta 0,10 
puntos. 

A nota da avaliación é a suma de a+b+c e como mínimo un 3,00 no 
tipo test para obter un 5. 
Nota final do módulo de fol:Para superar o módulo será necesario 
acadar un 5, cunha puntuación mínima de 4 en cada avaliación, así 
como nas recuperacións respectivas. A nota final será a media 
aritmética das avaliacións. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Repasaranse os exercicios vistos nas avaliacións e realizaranse despois 
das tres avaliacións. 
Os alumnos realizarán un exame tipo test dividido en tres partes 
correspondentes coas avaliacións e coas mesmas características. 
A nota calcularase, para cada parte, como nas avaliacións. 

AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA  PARA  O  ALUMNADO  CON  PERDA  DE 
DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA 

 Os alumnos que por acumulación de faltas de asistencia a clase 
perdan o dereito a avaliación continua farán unha proba xeral de todo 
o temario (divido en dúas partes correspondentes coas unidades 
formativas) no mes de xuño de acordo coas datas que fixe o 
departamento. 
 A nota final non poderá superar o 5 cos mesmos criterios definidos 
nos conceptos de cada avaliación. 
 Os mesmos criterios de avaliación citados nos parágrafos anteriores, 
se aplicarán ós alumnos que teñan pendente o módulo do curso 



anterior nas probas extraordinarias que se realizan nos meses de 
marzo e xuño. 

Profesor: Victoriano Rodríguez Castro 
 

MÓDULO: LOXÍSTICA DE APROVISIONAMENTO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Consistirá en dúas avaliacións 
1ª UD: 1-2-3 
2ª UD: 4-5 

 Avalíanse os seguintes aspectos en cada avaliación: 
a) Proba teórica 40% (4,00). Consistirá nun test no que cada 
pregunta ten tres respostas da que soamente unha é correcta. 
Cada 2 preguntas mal contestadas resta 1 ben e cada 4 en 
branco resta 1 ben. 
b) Proba práctica 40% (4,00). Consistirá nunha serie de 
exercicios a realizar con programas informáticos ou/e en papel. 
c) Outras valoracións 20% (2,00). 

c-1) Asistencia as actividades: resta cada actividade non 
realizada da nota anterior 0,10 puntos. 
c-2) Traballos: resta cada traballo mal presentado ou non 
presentado 0,10 puntos. 
c-3) Puntualidade: cada falta resta 0,10 puntos. 
c-4) Falta de actitude en clase (interrupción, falar, 
desmotivación, faltas de respecto a calquera membro da 
comunidade educativa, móbil,...): cada falta resta 0,10 
puntos. 

 A nota de cada avaliación será a suma de a+b+c e como mínimo un 
1,50 tanto no tipo test como na proba práctica para acadar un 5. 
 Nota final do módulo de loxística de aprovisionamento. Para superar o 
módulo será necesario acadar un 5, cunha puntuación mínima de 4 en 
cada avaliación, así como nas recuperacións respectivas. A nota final 
será a media aritmética das avaliacións. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 Repasaranse os exercicios vistos nas avaliacións e realizaranse 
despois das avaliacións. 
 Os alumnos realizarán un test e uns exercicios prácticos por por cada 
avaliación coas mesmas características que as realizadas durante o 
curso. 
 A nota calcularase, para cada parte, como nas avaliacións. 

AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA  PARA  O  ALUMNADO  CON  PERDA  DE 
DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA 

 Os alumnos que por acumulación de faltas de asistencia a clase 
perdan o dereito a avaliación continua farán unha proba xeral de todo 



o temario (terá 2 apartados test e a proba práctica coincidentes coas 
avaliacións) no mes de marzo de acordo coas datas que fixe o 
departamento. 
 A nota final non poderá superar o 5 cos mesmos criterios definidos 
nos conceptos de cada avaliación. 
 Os mesmos criterios de avaliación citados nos parágrafos anteriores, 
se aplicarán ós alumnos que teñan pendente o módulo do curso 
anterior nas probas extraordinarias que se realizan nos meses de 
marzo e xuño. 

Profesor: Victoriano Rodríguez Castro 

MÓDULO: MARKETING DIXITAL

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Consistirá en tres avaliacións acumulativas 
1ª UD: 1-2-3-4 
2ª UD: 5-6 
3ª UD: 7-8 

 Avalíanse os seguintes conceptos en cada avaliación: 
a) Test 10% (1 puntos). De cada UD realizarase un test e a nota 
será a media dos realizados. Cada pregunta ten tres respostas da 
que soamente unha é correcta. Cada 2 preguntas mal 
contestadas resta 1 ben e cada 4 en branco resta 1 ben. 
b) Práctico 70% (7 puntos). Exercicios cos programas vistos e 
deseño do Plan de marketing dixital na nube, escrito e exposto 
oralmente polo alumno. 
c) Outras valoracións 20% (2,00). 

c-1) Asistencia as actividades: resta cada actividade non 
realizada 0,10 puntos. 
c-2) Traballos: resta cada traballo mal presentado ou non 
presentado 0,10 puntos. 
c-3) Puntualidade: cada falta resta 0,10 puntos. 
c-4) Falta de actitude en clase (interrupción, falar, 
desmotivación, faltas de respecto a calquera membro da 
comunidade educativa, móbil,...): cada falta resta 0,10 
puntos. 

 A nota da avaliación será a suma de a+b+c e como mínimo un 3,50 
no apartado b. 
 Dado que as avaliacións son continuas o peso da nota de cada 
avaliación é: 

1 - 100% 
2 - 20%(1) + 80%(2). 
3 - 10%(1) + 15%(2) + 75%(3) 

 Nota final do módulo de marketing dixital. Para superar o módulo será 
necesario alcanzar unha puntuación de 5 na terceira avaliación que 
será a avaliación final. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 



 Dado que a avaliación é continua, cada avaliación recupera a anterior, 
sendo a terceira a avaliación final. 
 Durante o curso realizaranse exercicios en clase que engloben o visto 
en avaliacións anteriores, de forma que sirvan de repaso. 
 A proba será como a descrita no sistema de cualificacións. 

AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA  PARA  O  ALUMNADO  CON  PERDA  DE 
DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA 

 Os alumnos que por acumulación de faltas de asistencia a clase 
perdan o dereito a avaliación continua farán unha proba xeral de todo 
o temario no mes de xuño de acordo coas datas que fixe o 
departamento. Para superar o módulo deberá obter unha puntuación 
de 5 en cada un dos exames nos que se divide a proba. A proba terá 2 
apartados test (20%) e a proba práctica (80%) coas mesmas 
características que as realizadas durante o curso. 
 A nota final non poderá superar o 5. 
 Os mesmos criterios de avaliación citados no parágrafo anterior, se 
aplicarán ós alumnos que teñan pendente o módulo do curso anterior 
nas probas extraordinarias que se realizan nos meses de marzo e 
xuño. 

Profesor: Victoriano Rodríguez Castro

MÓDULO: ESCAPARATISMO E DESEÑO DE ESPAZOS COMERCIAIS

CONTIDOS BÁSICOS:

• Deseño de distribución e organización dun espazo comercial.
• Selección  dos  elementos  interiores  e  exteriores  que  determinan  a 

implantación.
• Elaboración de proxectos de implantación de espazos comerciais.
• Criterios de composición e montaxe de escaparates.
• Deseño de escaparates de distintos tipos.
• Organización da montaxe do escaparate comercial.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN:

Consistirá en dúas avaliacións:

1ª UD 1, 2 e 3

2ª UD 4, 5 e 6

Avaliaranse os seguintes aspectos en cada avaliación:
• Proba escrita de coñecementos: 80% (8 puntos). No caso de realizarse 

exames  parciais  deberase  obter  un  mínimo  de  3  puntos  para  que 
compute na nota media

• Traballos e actividades realizadas: 10% (1 punto: se non se entregou a 
TOTALIDADE dos traballos, este apartado puntuarase cun 0)

• Outros conceptos: 10% (1 punto)
• Asistencia a actividades (0,5)



• Actitude e participación na aula (0,5)
No caso de tratarse dun alumno/a que falte de xeito reiterado, cada 
falta descontará un 0,1 da puntuación obtida neste apartado c)

A nota  de  cada  avaliación  será  o  resultado  de  sumar  os  apartados  A+B+C 

debendo obterse unha nota mínima de 5 sobre 10 na proba escrita ou da nota 

media no caso de realizarse exames parciais.

NOTA FINAL DO MÓDULO

Para superar o módulo será necesario alcanzar un 5, cunha puntuación mínima 

de 4 en cada avaliación, así como nas recuperacións respectivas, no caso de 

realizarse. A nota final será a media aritmética das avaliacións.

Profesor: Alberto Sarmiento

 

MÓDULO: LOXÍSTICA DE ALMACENAMENTO

Contidos básicos:

• Aplicación da normativa sobre almacenamento.
• Organización do proceso de almacén
• Confección e control do orzamento do almacén.
• Xestión de existencias.
• Xestión das operacións suxeitas á loxística inversa.
• Supervisión dos procesos realizados no almacén.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN:

Consistirá en dúas avaliacións:

1ª UD 1, 2 e 3

2ª UD 4, 5 e 6

Avaliaranse os seguintes aspectos en cada avaliación:

• Proba escrita de coñecementos: 80% (8 puntos). No caso de realizarse 

exames  parciais  deberase  obter  un  mínimo  de  3  puntos  para  que 

compute na nota media

• Traballos e actividades realizadas: 10% (1 punto: se non se entregou a 

TOTALIDADE dos traballos, este apartado puntuarase cun 0)

• Outros conceptos: 10% (1 punto)

• Asistencia a actividades (0,5)

• Actitude e participación na aula (0,5)



No caso de tratarse dun alumno/a que falte de xeito reiterado, cada 

falta descontará un 0,1 da puntuación obtida neste apartado c)

A nota  de  cada  avaliación  será  o  resultado  de  sumar  os  apartados  A+B+C 

debendo obterse unha nota mínima de 5 sobre 10 na proba escrita ou da nota 

media no caso de realizarse exames parciais.

NOTA FINAL DO MÓDULO

Para superar o módulo será necesario alcanzar un 5, cunha puntuación mínima 

de 4 en cada avaliación, así como nas recuperacións respectivas, no caso de 

realizarse. A nota final será a media aritmética das avaliacións.

Profesor: Alberto Sarmiento

 

MÓDULO: XESTIÓN DE PRODUTOS E PROMOCIÓNS NO PUNTO 
DE VENDA

MÓDULO: INVESTIGACIÓN COMERCIAL

MÓDULO: POLÍTICAS DE MÁRKETING

En cada avaliación trimestral:

a) 20% da nota: Traballos de campo e actividades, sendo OBRIGATORIA a sua 
entrega para acceder á proba escrita. A entrega antes da proba escrita pero fora 
do prazo estipulado, conlevará unha puntuación de 0.

b) 10% da nota: Actitude positiva e participación activa na aula. O alumno, tras 3 
avisos/faltas de orde, de ser finalmente expulsado da aula, non poderá acceder 
á proba escrita dese trimestre.

c) 70% da nota: Proba escrita de coñecementos, debendo de obter un mínimo 
de 3,5 puntos para superar este apartado. Por debaixo de 3 puntos non sumarán 
os apartados a) e b) para superar o trimestre, tendo que asistir ó exame final con 
esta parte. Esixirase corrección na escritura, e vocabulario axeitado.

 
A nota de cada avaliación será o resultado de sumar os apartados a), b), c).

  
OUTRAS CONSIDERACIÓS



-Asistencia  obrigatoria  a  aquelas  actividades  que  de  ser  o  caso  organice  o 
departamento, tales como visitas a empresas, asistencia a charlas, xornadas , 
etc. De non asistir, non poderá acceder ás probas escritas da avaliación

-Cada avaliación trimestral será eliminatoria de materia, sendo que ó exame final 
asistirá con aquela parte non superada.

Profesora: Isabel Folgosa

 

MÓDULO: INGLÉS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Primeira avaliación: 10% da nota final

Segunda avaliación: 30% 

Terceira avaliación: 60%. 

En cada avaliación os alumnos se examinarán de:

• Grammar: 15%

• Vocabulary: 15%

• Reading: 15%

• Writing 15%

• Listening 15%

• Speaking 15%

• Traballo e actitude na clase: 10%

Profesora:

María José Pereira Vázquez

 



MÓDULO: TÉCNICAS DE VENDA E NEGOCIACIÓN

MÓDULO: ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE VENDA

MÓDULO: XESTIÓN ECONÓMICA E FINANCIEIRA DA EMPRESA

MÍNIMOS  EXIXIBLES  PARA  ALCANZAR  A  AVALIACIÓN  POSITIVA  E  OS 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En cada U.D. os mínimos exixibles e o peso orientativo de cada CRITERIO DE 
AVALIACIÓN  corresponderánse  cós  que  figuran  no  apartado  4  c)  da 
programación.

Para obter a calificación de cada AVALIACIÓN procederáse do modo seguinte:

A. Se se valoran varias U.D. procederáse á media aritmética dos pesos 
orientativos de cada unha delas; sendo necesario acadar un mínimo dun 
30% para efectuar a mencionada media aritmética. A media aritmética así 
obtida ponderaráse nun 70% para obter a nota da AVALIACIÓN.

O valor  que debe acadar  a anterior  media  aritmética da/s  U.D.,  como 
requisito imprescindible para engadir as seguintes valoracións, será dun 
50%.

B.  Computaráse  ata  un  20%  pola  elaboración  e  presentación  de 
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS a requerimento do profesor.

De  non  haber  as  actividades  anteriores,  ese  %  (20%)  engadiráse  á 
valoración  ponderada do apartado anterior  (70%),  conformando así  un 
90%;  sendo  necesario  acadar  un  mínimo  dun  50% deste  valor  como 
requisito imprescindible para engadir á derradeira valoración:

C.  Computaráse un 10% adicional,  de  forma discreta  (1,  0,5,  0),  pola 
ACTITUDE do alumno:

- Consideraráse o valor 1 se a actitude e correcta e respetuosa con 
iguais e superiores, participativa no desenvolvemento das sesións, 
se amosa interese polo contido do módulo, etc.

-  Valoraráse  un  0,5  se  o  alumno,  ainda  sendo  respetuoso  con 
iguais  e  superiores,  non  destaca  positivamente  no  resto  dos 
valores.

- O valor será 0, se existe una ausencia destos ou outros valores, 
en xeral; ou de algún deles de forma notoria.

O  alumno  acadará,  en  cada  AVALIACIÓN,  una  valoración  positiva  se  dos 
cómputos anteriores obten unha puntuación media do 50%.

A VALORACIÓN FINAL deste módulo será o promedio da calificación de cada 
avaliación; sendo requisito para o cálculo desta media a obtención mínima dun 4 
(sobre 10).

O MÓDULO consideraráse SUPERADO se dita media acada unha puntuación 
media de 5 (base 10).



PROCEDEMENTO  PARA  A  RECUPERACIÓN  DAS  PARTES  NON 
SUPERADAS

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR AS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

•  Indicarase á/ó alumna/o qué conceptos ten que repasar;  así como o 
modo de resolver as dúbidas que se lle plantexen.

• Indicarase á/ó alumna/o qué actividades ten que resolver.

 

PROCEDEMENTO  PARA  DEFINIR  A  PROBA  DE  AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA  PARA  O  ALUMNADO  CON  PERDA  DE  DEREITO  A 
AVALIACIÓN CONTINUA

• Celebraráse unha xuntanza con eles, para acordar o modo de traballo.

•  Indicaránselle  unha  serie  de  exercicios  e  actividades  a  realizar 
correspondentes a todo o currículo, distribuidos por trimestres.

• Acordarase con eles as datas de entrega das actividades así como a 
data de realización do exame final.

• Contidos, criteriors de avaliación e cualificación, serán os mesmos que 
para o resto de alumnos.

Profesor:

Manuel Silvar Formoso


