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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo de Loxística de Almacenamento do Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais persigue acadar as seguintes

competencias profesionais, personais e sociais relacionadas co ámbito produtivo:

-Organizar o almacenamento de mercadorías nas condicións que garantan a súa integridade e o aproveitamento óptimo dos medios e espazos

dispoñibles.

-Adaptarse a novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos á súa contorna

profesional, xestionando a súa formación e aprendizaxe.

-Resolver situacións ou problemas con iniciativa e autonomía, dentro da súa competencia, con creatividade, innovación e espíritu de mellora no

traballo personal e no do seu equipo.

-Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o desenvolvemento do mesmo, mantendo relacións fluídas e

aportando solucións aos conflitos que se presenten.

-Comunicarse cos seus iguais, superiores, clientes e persoas baixo a súa responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo

a información ou os coñecmentos adecuados e respectando a autonomía e competencia das personas da súa contorna de traballo.

-Xerar ambientes seguros de traballo, supervisando e aplicando procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, de acordo coa

normativa legal e os obxetivos da empresa.

-Supervisar e aplicar métodos de xestión de calidade, nas actividades profesionales incluídas nos procesos comerciais ou prestación de servizos.

-Realizar a xestión básica para a creación e funcionamento dunha pequena empresa, con iniciativa na súa actividade profesional e

responsabilidade social.

-Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, segundo o establecido na lexislación vixente, participando

activamente na vida económica, social e cultural.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Concepto e funcións, canles de distribución, cross docking, concepto e funcións dun almacén, localizaciónCadea loxística
empresarial

10 7

2 Edificio e zonas externas, deseño interior e medios mecánicosO almacén, deseño e
equipos

12 8

3 Clasificación ABC, unidades de carga e sistemas de almacenamentoAlmacenamento de
mercadorías

14 10

4 Sistemas para pezas pequenas, cargas longas, voluminosas. Manipulación de contenedoresSistemas especiais de
almacenamento

14 9

5 Fluxo de stocks, tipos de pedidos e rexistro, albaráns, recepción de mercadoríasRecepción e rexistro
de mercadorías

12 8

6 Expedición de mercadorías, picking, envases e embalaxes, lexislaciónEmbalaxe e
expedición de
mercadorías

12 8

7 Clasificación e aprovisionamento de stocks, xestión de existencias, rotación do stockXestión de stocks 14 10

8 Custos do produto, umbreiro de rendibilidade, VOP, reposición de existenciasCustos de
almacenamento

14 10

9 Control e valoración de existencias. InventariosValoración de
existencias e
inventario

13 9

10 Organización do transporte, operadores loxísticos, alfándegasLoxística e servizos de
transporte

14 9

11 Seguridade laboral, factores de risco, manexo de cargas, sinalización, risco de incendiosLexislación sobre
seguridade en
almacéns

18 12

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Cadea loxística empresarial 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza o proceso de almacenamento por tipo de actividade e volume de mercadorías, aproveitando optimamente os espazos e os tempos de manipulación. NO

RA5 - Xestiona as operacións suxeitas á loxística inversa, determinando o tratamento que haxa que darlles ás mercadorías retornadas. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.2 Estableceuse a secuencia dos subprocesos do proceso loxístico de almacenaxe.

CA5.1 Analizáronse as actividades relacionadas coa loxística inversa segundo a política de devolución ou acordos alcanzados coa clientela.

CA5.2 Prevíronse as accións que cumpra realizar coas mercadorías retornadas (reparación, reciclaxe, eliminación ou reutilización en mercados secundarios).

CA5.3 Definíronse as medidas necesarias para evitar a obsolescencia e/ou contaminación das mercadorías retornadas.

CA5.4 Aplicouse a normativa sanitaria e ambiental.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Plataformas loxísticas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O almacén, deseño e equipos 12

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza o proceso de almacenamento por tipo de actividade e volume de mercadorías, aproveitando optimamente os espazos e os tempos de manipulación. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.3 Realizouse o deseño en planta do almacén en función das operacións e dos movementos que haxa que realizar.

CA2.4 Seleccionáronse equipamentos, medios e ferramentas de manutención, segundo as características do almacén e das mercadorías almacenadas, aplicando criterios económicos, de
calidade e de servizo.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Almacén: concepto, clases e tipos de produtos para almacenar.

 Deseño de almacéns: Necesidade, capacidade e localización. Organización de actividades e fluxos de mercadorías no almacén: administración, recepción, expedición, almacenamento,
movementos, picking, corredores e preparación de pedidos e distribución. Cross
 Organización dos almacéns: Medios de manipulación e transporte interno e externo. Análise dos tipos de sistemas de almacenamento: vantaxes e desvantaxes.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Almacenamento de mercadorías 14

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza o proceso de almacenamento por tipo de actividade e volume de mercadorías, aproveitando optimamente os espazos e os tempos de manipulación. NO

RA5 - Xestiona as operacións suxeitas á loxística inversa, determinando o tratamento que haxa que darlles ás mercadorías retornadas. NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.5 Aplicáronse métodos e técnicas de aproveitamento óptimo dos espazos de almacenamento.

CA2.6 Utilizáronse métodos de redución nos tempos de localización e manipulación das mercadorías.

CA5.6 Clasificáronse as unidades e/ou os equipamentos de carga para a súa reutilización noutras operacións da cadea loxística, evitando o transporte en baleiro.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Reutilización de unidades e equipamentos de carga.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Sistemas especiais de almacenamento 14

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza o proceso de almacenamento por tipo de actividade e volume de mercadorías, aproveitando optimamente os espazos e os tempos de manipulación. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizáronse as condicións e as modalidades dos sistemas de almacenamento segundo diferentes variables.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas modulares. Unidades de carga: palés e contedores.

 Sistemas de seguimento das mercadorías: terminais de radiofrecuencia, codificación e lectores de barras, etc. Terminais portátiles e sistemas de recoñecemento de voz.

 Novas tecnoloxías aplicadas á automatización e a informatización dos procesos ou subprocesos do almacén.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Recepción e rexistro de mercadorías 12

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona as existencias do almacén asegurando o seu aprovisionamento e a súa expedición. NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.6 Realizáronse as tarefas necesarias para atender os pedidos de mercadorías efectuados polos clientes e a expedición destas.

CA4.7 Rexistráronse as altas, baixas e modificacións de produtos (código EAN), provedores, clientes e/ou servizos por medio de ferramentas informáticas.

CA4.8 Utilizáronse aplicacións informáticas xerais para xestionar as existencias, e específicas para a identificación de materiais, xestión de pedidos, extracción e rexistro de saídas do
almacén.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de seguimento das mercadorías: terminais de radiofrecuencia, codificación e lectores de barras, etc. Terminais portátiles e sistemas de recoñecemento de voz.

 Devolucións.

 Custos afectos ás devolucións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Embalaxe e expedición de mercadorías 12

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza o proceso de almacenamento por tipo de actividade e volume de mercadorías, aproveitando optimamente os espazos e os tempos de manipulación. NO

RA5 - Xestiona as operacións suxeitas á loxística inversa, determinando o tratamento que haxa que darlles ás mercadorías retornadas. NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.7 Seleccionáronse sistemas modulares de envasamento e embalaxe das mercadorías do almacén.

CA2.8 Concretáronse procedementos de prevención de riscos no almacén.

CA5.5 Deseñouse a recollida dos envases retornables coa entrega de nova mercadoría, aplicando a normativa.

CA5.7 Clasificáronse os tipos de embalaxes e envases para os reutilizar seguindo as especificacións, as recomendacións e a normativa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Xestión da embalaxe.

 Normativa de seguridade e hixiene en almacéns. Instalacións xerais e específicas.

 Contedores e embalaxes reutilizables.

 Novas tecnoloxías aplicadas á automatización e a informatización dos procesos ou subprocesos do almacén.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión de stocks 14

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Supervisa os procesos realizados no almacén, implantando sistemas de mellora da calidade do servizo e plans de formación e reciclaxe do persoal. NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.4 Valorouse a implantación e o seguimento da mercadoría por sistemas de radiofrecuencia ou con outras innovacións tecnolóxicas.

CA6.5 Investigáronse os elementos necesarios para asegurar a rastrexabilidade das mercadorías e o cumprimento da normativa relativa a ela, utilizando sistemas de xestión de almacéns.

CA6.8 Utilizáronse programas de xestión de tarefas e cronogramas para controlar as tarefas, os tempos e o persoal, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de seguimento das mercadorías: terminais de radiofrecuencia, codificación e lectores de barras, etc. Terminais portátiles e sistemas de recoñecemento de voz.

 Xestión de existencias.

 Control económico: control de incidencias; recontos.

 Ciclo do pedido de cliente.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Custos de almacenamento 14

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Confecciona e controla o orzamento do almacén identificando desviacións provenientes da asignación de custos. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Determináronse as partidas e os conceptos que cumpra ter en conta para elaborar un orzamento estimativo do servizo de almacén.

CA3.2 Calculouse periodicamente o custo de funcionamento do almacén.

CA3.3 Identificáronse os indicadores ou estándares económicos óptimos: custo por hora, custo por servizo, etc.

CA3.4 Calculáronse os custos de almacén en función da urxencia, os prazos de entrega, a preparación de mercadorías, co-packing, paletización, etc.

CA3.5 Analizáronse as desviacións sobre os custos previstos, identificando a súa causa e a súa orixe, e propuxéronse medidas correctoras de acordo co procedemento establecido pola
empresa.

CA3.6 Preparouse o orzamento de gastos do almacén, tendo en conta os custos da actividade e o nivel de servizo establecido, utilizando follas de cálculo informático.

CA3.7 Calculáronse periodicamente os custos de funcionamento do almacén utilizando follas de cálculo informático.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Custos de almacenamento: variables que interveñen no seu cálculo.

 Custo de adquisición.

 Custo por unidade almacenada.

 Folla de cálculo como ferramenta de procesamento dos datos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Valoración de existencias e inventario 13

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona as existencias do almacén asegurando o seu aprovisionamento e a súa expedición. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Clasificáronse os tipos de inventarios e a finalidade de cada un.

CA4.2 Aplicáronse os conceptos de existencias medias, mínimas e óptimas, identificando as variables que interveñen no seu cálculo e a velocidade de rotación das existencias.

CA4.3 Prevíronse as unidades necesarias de existencias no almacén para evitar roturas de existencias.

CA4.4 Valoráronse as existencias do almacén utilizando diferentes métodos.

CA4.5 Controláronse as existencias do almacén, supervisando o procedemento e as normas establecidas para identificar desviacións do inventario e formular medidas rectificadoras.

CA4.6 Realizáronse as tarefas necesarias para atender os pedidos de mercadorías efectuados polos clientes e a expedición destas.

CA4.7 Rexistráronse as altas, baixas e modificacións de produtos (código EAN), provedores, clientes e/ou servizos por medio de ferramentas informáticas.

CA4.8 Utilizáronse aplicacións informáticas xerais para xestionar as existencias, e específicas para a identificación de materiais, xestión de pedidos, extracción e rexistro de saídas do
almacén.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Criterios de valoración das existencias no almacén.

 Software xeral que integre todos os aspectos do almacén, utilizando procesador de texto, folla de cálculo, base de datos, cronogramas, etc.

 Programas específicos de xestión de almacéns e existencias: xestión de peiraos, de almacéns, de aprovisionamentos e de existencias, elaboración de etiquetas, etc.

 Programas de xestión de compras, almacén e vendas: xestión de artigos, de almacén, de fabricación, de vendas, etc.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Loxística e servizos de transporte 14

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Relaciona a normativa específica do almacenamento recoñecendo as normas de contratación e de tratamento de mercadorías especiais. NO

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Aplicouse a normativa na formalización do contrato de depósito.

CA1.4 Analizáronse os aspectos que caracterizan un depósito alfandegueiro, unha zona e un depósito franco, un local autorizado, etc.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Marco legal do contrato de depósito e actividade de almacenamento e distribución.

 Normativa específica para mercadorías especiais: perigosas, perecedoiras, etc.

 Réximes de almacenamento en comercio internacional.

 Novas tecnoloxías aplicadas á automatización e a informatización dos procesos ou subprocesos do almacén.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Lexislación sobre seguridade en almacéns 18

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Relaciona a normativa específica do almacenamento recoñecendo as normas de contratación e de tratamento de mercadorías especiais. NO

RA2 - Organiza o proceso de almacenamento por tipo de actividade e volume de mercadorías, aproveitando optimamente os espazos e os tempos de manipulación. NO

RA5 - Xestiona as operacións suxeitas á loxística inversa, determinando o tratamento que haxa que darlles ás mercadorías retornadas. NO

RA6 - Supervisa os procesos realizados no almacén, implantando sistemas de mellora da calidade do servizo e plans de formación e reciclaxe do persoal. NO

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse as normas que regulamentan as actividades de almacenamento e distribución.

CA1.3 Comentáronse as normas nacionais e internacionais sobre o almacenamento de produtos.

CA1.5 Definíronse as formalidades e os trámites que deben realizarse nun almacén.

CA1.6 Planificáronse, no almacén, sistemas de calidade homologables a nivel internacional.

CA2.8 Concretáronse procedementos de prevención de riscos no almacén.

CA5.4 Aplicouse a normativa sanitaria e ambiental.

CA6.1 Analizáronse os elementos necesarios para a implantación dun sistema de calidade no almacén, seguindo as pautas da empresa e/ou a clientela.

CA6.2 Previuse a implantación de sistemas de calidade e seguridade para a mellora continua dos procesos e dos sistemas de almacenamento.

CA6.3 Valorouse o cumprimento dos procesos e os protocolos do almacén, partindo do plan ou do manual de calidade da empresa.

CA6.6 Fixáronse os obxectivos dun plan de formación tipo para mellorar a eficiencia e a calidade do servizo de almacén.

CA6.7 Detectáronse as necesidades de formación inicial e continua, tanto individuais como do equipamento no seu conxunto.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Marco legal do contrato de depósito e actividade de almacenamento e distribución.

 Normativa específica para mercadorías especiais: perigosas, perecedoiras, etc.

 Réximes de almacenamento en comercio internacional.

 Normativa de seguridade e hixiene en almacéns. Instalacións xerais e específicas.

 Sistemas de calidade no almacén.

 Aplicación de sistemas de seguridade para persoas e mercadorías.
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Contidos

 Plans de formación inicial e continua no equipo de traballo do almacén: obxectivos e métodos de formación. Avaliación de plans de formación.
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En cada avaliación farase, como mínimo, unha proba escrita. Poderase facer  mais dunha proba, según a docente o considere oportuno, en

función da cantidade e complexidade da materia. Estas probas escritas consistirán nun cuestionario con respostas alternativas  ou de respostas

curtas.  As cualificación obtidas en cada unha das probas que se fagan para cada avaliación,  farán média aritmética, cuxo resultado será a nota de

avaliación. A puntuación destas probas escritas será entre un máximo de 10 puntos e un minimo de 1, sendo preciso acadar un mínimo de 5

puntos para superar a a proba e facer media.

Para cada avaliación poderán facerse actividades prácticas que se puntuarán cada unha delas de 1 a 10. Calcularase a media aritmética das

puntuacións de todas a actividades resultando así a nota da parte  práctica, sendo necesario acadar un cinco para superala. Neste caso a

puntuación da avaliación calcularase obtendo a media entre a fase teorica e a práctica, sendo así a nota de avaliación entre un 1 e un 10, sendo

necesario acadar un mínimo de 5 puntos para superala.

A cualificación da avaliacón, unha vez obtida a media,  resultase con  decimais, resolverase do seguinte xeito, para pasar a enteiro: si o decimal

que resulta é igual ou maior a 0,50  pasará a ser o número enteiro seguinte; se o decimal é inferior a 0,50, entón a nota pasará a ser o número

enteiro anterior. Para obter a nota final do curso,  terase en consideración as puntuacións reais con decimais de cada avaliación.

Poderase propoñer traballos voluntarios para subir nota, para o caso daqueles alumnos que amosen interese por acadar máis puntuación.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando o alumnado no alcance a cualificación suficiente dun 5 na avaliación terá dereito a facer a recuperación pertinente. Con anterioridade ao

exame se o alumnado o desexa e en horas concertadas polo/a docente que imparte esta asignatura e o propio alumnado poderán resolverse as

dúbidas que se consideren, xa sexa a través de exercicios feitos na aula e previamente corrixidos, repaso da teoría ou incluso todas aquelas

actividades que se necesiten para que este alumnado poida alcanzar a cualificación dun 5 para poder considerarse a materia por superada. Unha

vez feitos todos os exames e recuperados ao longo das avaliacións, a avaliación final da materia será a nota media de todas as anteriores, tendo

en conta ademáis o desempeño nos traballos elaborados e na aula, o interese pola materia, ademáis do traballo en equipo. No caso de que non se

acadasen os obxectivos de recuperación, este alumnado ten dereito a un exame final que conteña todos aqueles contidos que se consideren

mínimos das avaliacións non superadas.

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

Este alumnado ainda que perde este dereito polo número de faltas inxustificadas pode asistir ás clases cando o considere. Ten dereito a unha

avaliación extraordinaria que neste módulo será a seguinte:

As probas serán escritas e constarán de parte teórica e de parte práctica.

A parte teórica constará de exercicios de comprobación tipo test onde terá que aplicar os seus coñecementos sobre a materia, haberá outros de

aplicación no que terá que establecer diferencias entre diferentes conceptos e outros de xustificar respostas ante proposiciones que se lle fagan

para respostar como verdadeiro ou falso.

Na parte práctica terá que solucionar diferentes supostos que se lle formulen, poñendo en práctica a teoría exposta ao longo do curso. Deberá

realizar tamén algún exercicio de cálculo de calquera dos que se desenvolveron ao longo do curso, demostrando desa maneira que se acadaron

os criterios de avaliación expostos na programación deste módulo profesional.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Despois de cada avaliación e dependendo dos resultados obtidos pola gran maioría do alumnado se procederá a comprobar se o ritmo de

aprendizaxe na aula e o adecuado para cumprir a programación prevista. En todo caso se tentarase axustar o máis posible para que o lumnado

poida asimilar a maioría dos conceptos e prácticas que foron repartidas na programación desta materia. Outro elemento que se terá en conta será

a resolución dos exercicios que se irán facendo despois de cada unidade didáctica que axudará a recoñecer se o alumnado resente na aula

entende a materia impartida con anterioridade. Neste caso, se as resolucións non son as previstas habería que considerar, sempre que o

alumnado sexa responsable de realizar algunhas outras que se adaptasen máis á súa comprensión. O obxectivo destas modificacións sería

sempre o de adecuar os contidos á comprensión do alumnado para así poder lograr o seu interese pola materia.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó inicio de curso, e durante as primeiras semanas, farase unha avaliación inicial deste módulo de Loxística de Almacenamento para poder

establecer que coñecementos ten o alumnado sobre o mesmo. Se enumerarán os contidos e algunhas das actividades que poderían realizarse.

Teranse en conta os coñecementos que adquiriron con anterioridade para poder ir adaptando o currículo do módulo ao alumnado presente e desta

maneira intentar acadar os obxectivos e os resultados de aprendizaxe que conforman a programación que se propón, así como a relación que

existe con os outros módulos deste ciclo formativo. Informaráselles sobre a importancia que ten a xestión do almacén nos resultados positivos que

poderían acadar calquera das empresas nas que poidan aplicar os coñecementos e competencias adquiridos

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

Despois de realizada a avaliación inicial e tamén despois ao longo do curso, poderíase detectar o alumnado que ten dificultades para a

aprendizaxe de determinadas materias. No caso do módulo de Loxística de Almacenamento, habería que planificar e organizar actividades que se

adaptasen ao nivel deste alumnado para así poder intentar conseguir os obxectivos mínimos requeridos. Estas actividades  adaptaríanse as

necesidades individuais. A docente desta materia, intentaría realizar estas actividades na propia aula, cando o resto do  alumnado estivese a

realizar tarefas que non requirisen o apoio docente, ou ben en horas ou recreos que non interfiriesen no proceso educativo deste alumnado con

dificultades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A formación deste alumnado ademáis dos valores que se consideran imprescidibles na aula como son o traballo en equipo e todo aquilo que teña

que ver co mesmo como son o respecto, a axuda entre eles e a crítica positiva, están pensados principalmente para que unha vez o rematen o

poidan poñer en práctica no seu traballo, ademáis dos coñecementos que lles foron ensinados. Formaranse en traballos individuais para que

poidan ser escoitados e saber escoitar aos demáis, pero tamén traballarán en equipo para que poidan aceptar as opinións dos compoñentes do

grupo e desta maneira saber consensuar resultados.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao inicio do curso farase unha reunión de departamento onde se establecerán mediante acordo todas aquelas actividades que se consideren

oportunas para completar a aprendizaxe impartida na aula. Esta relación será entregada á Dirección do centro para su coñecemento e aprobación.

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Haberá entre elas saídas a e empresas comerciais, obradoiros onde poderán aprender prácticamente os conceptos adquiridos de diferentes

materias e incluso charlas informativas para completar o seu currículo. Repartiranse ao longo do curso tendo en conta os contidos recibidos polo

alumnado e de esta maneira poder comprobar por se mesmos como os establecementos comerciais aplican na práctica todo o que eles recibiron

teóricamente.

10.Outros apartados

10.1) COVID-19

Se algún alumno tivese que permanecer en cuarentena na súa casa, farase con él unha continuidade da actividade lectiva a través da aula virtual.

Se houbese un confinamento total do alumnado, estarase ao qque dicte a Consellería en canto a instrucción para os docentes.
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