
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Indalecio Pérez Tizón 2020/202136014544 Tui

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

COM Xestión de vendas e espazos comerciais Ciclos
formativos de
grao superior

CSCOM03Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0626 Loxística de aprovisionamiento 62020/2021 126105

MP0626_22 Selección de provedores/as, negociación e documentación 62020/2021 6050

MP0626_12 Necesidades de aprovisionamento e xestión de existencias 62020/2021 6655

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo HELENA CAAMAÑO CAMPOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O Decreto 50/2016, do 7 de abril, establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión

de Vendas e Espazos Comerciais.

O título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais queda identificado polos seguintes elementos:

- Denominación: Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

- Nivel: formación profesional de grao superior.

- Duración: 2.000 horas.

- Familia profesional: Comercio e Márketing.

- Referente europeo: CINE-5b (Clasificación internacional normalizada da educación).

- Nivel do Marco español de cualificacións para a educación superior: nivel 1; técnico superior.

A competencia xeral do título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais consiste en xestionar as operacións comerciais de

compravenda e distribución de produtos e servizos, e organizar a implantación e a animación de espazos comerciais, segundo criterios de

calidade, seguridade e prevención de riscos, aplicando a normativa.

A presente programación corresponde ao módulo profesional de LOXÍSTICA DE APROVISIONAMENTO, que está asociado ás seguintes unidades

de competencia:

UC1003_3: colaborar na elaboración do plan de aprovisionamento.

UC1004_3: realizar o seguimento e o control do programa de aprovisionamento.

Os contidos e actividades de ensino-aprendizaxe van encamiñados a que o alumnado obteña as competencias que lle acrediten a desenvolver a

súa actividade profesional no sector do comercio, tanto nas empresas que propiamente realicen actividades de compravenda de produtos como

nos departamentos de vendas, comercial ou de márketing de empresas doutros sectores produtivos, atendendo ás prospectivas apuntadas no

currículo do título. Esta formación adecúase ao contexto produtivo de Tui como municipio chave na vertebración do tecido económico da

eurorrexión Galicia e Norte de Portugal, tendo en consideración o actual crecemento e proliferación de pequenas e medianas empresas que, no

ámbito da comercialización dos seus produtos, precisan de profesionais con formación suficiente en técnicas de venda, habilidades de

comunicación e xestión de establecementos. O perfil profesional deste título dentro do sector produtivo tudense, e aínda galego, marca unha

evolución cara ás competencias que non só lle achegan ao sector comercial a eficiencia técnica e económica necesaria para competir localmente

nun contexto inmediato marcado pola globalización, senón que tamén logran a incorporación e o aproveitamento das novas tecnoloxías no

funcionamento das empresas a fin de conseguir un comercio máis xusto, transparente e equitativo.
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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 A fución de compras
na xestión da cadea
de suministro

30 24

2 Os criterios de
selección de
provedores e
negociación

30 24

3 A xestión de
existencias

36 29

4 A planificación da
producción dende na
perspectiva do
aprovisionamento

30 23
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A fución de compras na xestión da cadea de suministro 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a selección, o seguimento e a avaliación dos provedores, aplicando os mecanismos de control, seguridade e calidade do proceso e do programa de
aprovisionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores e estableceuse o prego de condicións.

CA1.2 Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico que representa cada variable considerada, clasificáronse os provedores e estableceuse a prioridade
das ofertas consideradas.

CA1.3 Realizouse unha procura de provedores potenciais en liña e off-line.

CA1.4 Analizouse a calidade dos produtos ofrecidos, os prazos de entrega e os seus prezos.

CA1.5 Avaliáronse os recursos ao dispor do provedor: técnicos, de persoal, financeiros, etc.

CA1.6 Analizouse o cumprimento estimado das condicións ofrecidas.

CA1.7 Analizáronse as restricións loxísticas para provedores nacionais e internacionais.

CA1.8 Redactáronse, utilizando aplicacións informáticas, informes de avaliación de provedores.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Homologación de provedores: proceso.

 0Outros tipos de compra: compra electrónica e poxas.

  Externalización e subcontratación: análise económica e estratéxica.

 Provedores potenciais e activos.

 Criterios de avaliación de provedores.

 Criterios de selección: económico-financeiros, de recursos humanos e de infraestruturas.

 Procura de provedores potenciais.

 Métodos para a selección de provedores.

 Avaliación de provedores: compoñentes.

 Xestión do risco. Previsión de continxencias.

 Mercado internacional de subministracións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Os criterios de selección de provedores e negociación 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina as condicións de negociación do aprovisionamento, aplicando técnicas de comunicación e negociación con provedores. SI

RA3 - Elabora a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de información con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando
aplicacións informáticas. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as fases no proceso de negociación.

CA2.2 Aplicáronse técnicas de comunicación e negociación.

CA2.3 Diferenciáronse os tipos de contratos de compravenda de bens e servizos.

CA2.4 Identificáronse os elementos persoais e reais que configuran un contrato de subministración.

CA2.5 Aplicouse a normativa mercantil que regula os contratos de compravenda.

CA2.6 Establecéronse as cláusulas do contrato de subministración e as implicacións que teñen para o aprovisionamento.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas de tratamento de textos para a redacción do contrato.

CA3.1 Estableceuse o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor.

CA3.2 Definíronse as posibles medidas que deben adoptarse para a resolución de anomalías.

CA3.3 Definiuse o sistema de recollida e tratamento de datos xerados no proceso de aprovisionamento.

CA3.4 Cubríronse os documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento.

CA3.5 Cubríronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

CA3.6 Determinouse o tipo de información que se vaia manexar e as propiedades precisas para o seu axeitado procesamento posterior.

CA3.7 Utilizouse unha base de datos ou outras aplicacións informáticas que centralice os ficheiros de datos para o rexistro e a conservación da documentación xerada no proceso de
aprovisionamento.

CA3.8 Establecéronse os mecanismos que garantan a fiabilidade e a integridade da xestión dos datos ante a eliminación ou a actualización de rexistros.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Negociación das compras: proceso (identificar e anticipar necesidades).

 Preparación da negociación.

 Puntos críticos da negociación.
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Contidos

 Técnicas de negociación.

 Relación entre provedor e clientela.

 Contrato de compravenda e de subministración. Tipos de contratos de compravenda: elementos persoais e reais. Cláusulas do contrato de subministración. Normativa que regula os
contratos
 Diagrama de fluxo de documentación: seguimento en liña e fóra de liña.

 Verificación do cumprimento das cláusulas do contrato de aprovisionamento: análise de incumprimentos e proposta de solucións.

 Ordes de pedido e entrega.

 Recepción, identificación e verificación de pedidos: proceso e documentación.

 Seguimento do pedido.

 Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores.

 Bases de datos.

 Rexistro e valoración de provedores: arquivo e actualización.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A xestión de existencias 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as necesidades de materiais e prazos para a execución de programas de produción ou distribución, seguindo os plans definidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Caracterizáronse os procesos de produción tendo en conta a duración do proceso, a gama e os produtos.

CA1.2 Relacionouse a previsión da demanda coa produción ou distribución, coa xestión de existencias e co inventario dispoñible no almacén.

CA1.3 Avaliáronse distintos enfoques na xestión do aprovisionamento dunha cadea de produción ou subministración.

CA1.4 Representouse mediante esquemas de fluxo o proceso de produción ou distribución, diferenciando os fluxos de mercadorías e información.

CA1.5 Determináronse as capacidades produtivas dos centros de produción ou distribución, e os tempos de cada fase ou actividade.

CA1.6 Aplicáronse as técnicas de modelos de planificación da produción e distribución.

CA1.7 Identificáronse os posibles colos de botella na cadea de produción ou subministración.

CA1.8 Establecéronse os puntos críticos da fase de aprovisionamento e as súas posibles solucións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Políticas de aprovisionamento:  Previsión de demanda e plan de vendas. Plan de produción e de materiais.

 Organización da produción e a distribución: Características dos procesos de produción e distribución. Planificación de necesidades de materiais: MRP (material requirement planning).
Planificación de necesidades de distribución: DRP (distribution requireme
 Programación e control de proxectos.

 Métodos de control de proxectos: PERT, CPM e GANTT.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A planificación da producción dende na perspectiva do aprovisionamento 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas de aprovisionamento, axustándose a obxectivos, prazos e criterios de calidade dos procesos de produción ou distribución. SI

RA3 - Aplica métodos de xestión de existencias, realizando previsións de requisitos de mercadorías e materiais en sistemas de produción ou aprovisionamento. SI

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 Estableceuse a secuencia das fases dun programa de aprovisionamento.

CA2.2 Calculouse o custo do programa de aprovisionamento.

CA2.3 Definiuse o programa de pedidos e entregas que se adapte ás necesidades da empresa.

CA2.4 Elaboráronse diagramas de fluxo das operacións en función das necesidades de entregas e da capacidade de cada unidade, almacén ou centro de produción ou punto de venda.

CA2.5 Planificáronse as cantidades e as datas de aprovisionamento e de elaboracións intermedias.

CA2.6 Elaborouse o calendario que permita a realización efectiva do aprovisionamento e o cumprimento dos prazos establecidos.

CA2.7 Utilizáronse programas informáticos para a xestión da información e a realización dos cálculos.

CA3.1 Avaliáronse as consecuencias económicas da integración da xestión de existencias no sistema de aprovisionamento loxístico da empresa.

CA3.2 Relacionáronse os procedementos de xestión e control cos tipos de existencias.

CA3.3 Clasificáronse os produtos almacenados mediante diversos métodos.

CA3.4 Avaliáronse as incidencias na valoración, no control de inventario e na ruptura de existencias.

CA3.5 Calculáronse estimacións do volume de existencias no almacén para evitar rupturas e volumes anormais.

CA3.6 Determinouse o punto de pedido e o lote de pedido que mellora as existencias no almacén, o número de pedidos por ano e o período medio de almacenamento.

CA3.7 Calculáronse as existencias de seguridade para unha probabilidade de ruptura e o seu custo.

CA3.8 Avaliáronse os custos de demanda insatisfeita.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento. Previsión de demanda.Volume de pedido. Prezo. Prazo de aprovisionamento. Prazo de pagamento.

 Aprovisionamento continuo e periódico.

 Previsión de necesidades.
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Contidos

 Aplicacións informáticas na planificación do aprovisionamento.

 Obxectivos da función de aprovisionamento

 Xestión de existencias: clases e custos. Custo de xestión, de inventario e de pedido. Custo de rotura de inventarios. ABC de inventarios. Métodos de xestión de inventarios.  Punto de pedido.
Lote económico de pedido. Existencias de seguridade. Outros méto
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Os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva están indicados en cada unha das unidades didácticas e son de aplicación para todas

as modalidades de ensino. Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo, evidenciarán a consecución de todos os resultados

de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cunha participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Dado que se trata dunha ensinanza

presencial, o alumnado deberá asistir regularmente ás actividades programadas, considerándose perda de avaliación contínua cando o número de

faltas supere o 10% da duración do módulo. Ao longo de todo o curso levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumnado

que proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe.

A cualificación de cada avaliación parcial faráse tendo en conta os seguintes aspectos:

- 85% Proba obxectiva

- 15% Realización das tarefas propostas e traballos de aula

A cualificación será numérica, entre 1 e 10, e considerarase positiva cando se acade unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. Será preciso ter

un mínimo dun 4 para que as distintas partes fagan media.

Para acadar unha avaliación positiva do Módulo será necesario ter aprobadas as avaliacións parciais, sendo a nota final a media das avaliacións.

Para o redondeo das distintas notas considerarase a valoración actitudinal (asistencia, puntualidade, participación na aula, traballo en equipo,

aceptación e cumprimento das normas e as responsabilidades asignadas, emprego da linguaxe técnica axeitada, iniciativa, comportamento,

responsabilidade, coidado do material, etc.)

O alumnado será debidamente informado das porcentaxes citadas, dos criterios de avaliación que serán aplicados, así como do nivel mínimo que

se considera suficiente para alcanzar a avaliación positiva. As actividades de avaliación poderán ser escollidas entre as previstas como actividades

de ensino e aprendizaxe para cada unidade didáctica, ou ben ser de nova proposición por parte do docente dándose indicacións precisas sobre as

mesmas.

A nota final do módulo obterase como media das dúas avaliacións do curso.

Para superar a avaliación final é preciso ter acadado unha puntuación de 5 puntos no cómputo global, e non inferior a 4 puntos en cada unha das

avaliacións parciais.

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

Para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse exames, actividades e traballos de forma personalizada que permitan ao

alumnado adquirir as capacidades ou destrezas non acadadas e cumprir cos mínimos esixidos.

O alumno/a que non supere unha avaliación parcial, poderá presentarse aos exames de recuperación fixados polo profesor que abarquen os

contidos mínimos das partes que teña suspensas.

Se no proceso de recuperación algún estudante non superase algunha avaliación, terá o dereito a unha proba final ordinaria que englobe os

contidos mínimos das avaliacións que teña suspensas.

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

A avaliación ten un carácter continuo, pero o alumnado que perda o dereito á avaliación continua na modalidade presencial terá dereito a realizar

unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final do módulo.

O número de faltas que implican a perda do dereito á avaliación continua será do 10% con respecto a duración total do módulo. Para determinar a

perda do dereito á avaliación continua o profesorado poderá valorar as circunstancias persoais e laborais do alumno ou alumna na xustificación

desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no regulamento de réxime interior do centro.

O alumnado con perda do dereito a avaliación continua terá que realizar unha proba de toda a materia. A nota final da proba será a obtida en dita

proba escrita, sempre que se obtivese como mínimo unha puntuación de 5 puntos.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O seguimento da programación determinará en que medida a metodoloxía levada a cabo é axeitada para lograr os obxectivos fixados, avaliándose

coma un proceso continuo ao longo de todo o curso. Deben ser xustificadas debidamente todas as modificacións na programación.

Os principais indicadores de grao de cumprimento da programación serán:

- O grao de cumprimento de temporalización.

- O logro dos obxectivos programados.

- Os resultados académicos acadados polo alumnado.

Para a avaliación da práctica docente recadarase información a través de coloquios co alumnado, co fin de detectar os puntos forte e débiles:

- Valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia

- Técnicas de avaliación

- Outras cuestións que indiquen se se acadaron os obxectivos marcados nas unidades didácticas

Da mesma maneira pasarase un cuestionario final co obxectivo de mellorar no vindeiro curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A observación do alumnado nas primeiras semanas do curso é fundamental para coñecer a situación de partida. Isto permitirá coñecer todo o

relacionado coa motivación dos estudantes e a actitude coa que se enfrontan ao proceso de ensino-aprendizaxe.

O obxectivo será avaliar:

- A actitude e motivación en relación ao traballo de clase e o traballo persoal, atención ante as explicacións do profesor, preguntas, participación

xeral e esforzo ante as tarefas encomendadas, presentación en tempo e forma das memas e coidado do material.

- Asistencia e comportamento

- Coñecemento e formación anteriores

Da mesma maneira contactarase co departamento de orientación para solicitar a información precisa en caso de existir alumnado con necesidades

especiais.

Coñecida a situación de partida do alumnado es as dificultades que poidan presentar, tentaráse establecer a tempo as medidas oportunas para a

consecución dos obxectivos fixados.

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

Para posibilitar a consecución por parte do alumnado dos mínimos reflexados na programación, propóñense as seguintes medidas:

- Priorizar o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles estudantes que así o requiran.

- Axustar a metodoloxía, adaptando os recursos pedagóxicos ás necesidades do alumnado.

- Buscar a compresión dos aspectos esenciais de cada unidade por parte de todo o grupo.

- Materiais didácticos diversos que ofrezan un conxunto de actividades que aborden os contidos de diferentes maneiras.

- Agrupamentos flexibles, subdividindo o grupo de clase en varios grupos homoxéneos.

- A profundización e o estudo detallado de casos concretos dependerá das capacidades individuais.

- Seguimento do traballo diario e valoración da evolución que presente o alumnado respecto da situación inicial.

Do mesmo xeito propoñeranse exercicios e actividades específicas e adaptadas ao alumnado que presente determinadas dificultades, intentando

incidir nos aspectos que máis problemas presentan e fomentando unha metodoloxía o máis adecuada posible.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aspectos tales como o traballo en equipo, o civismo, a educación para a convivencia ou a igualdade de homes e mulleres están implícitos no

desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe, de xeito que se convirta nunha práctica diaria e sistemática, no só no centro académico

senón tamén na súa vida diaria persoal e profesional.

Tamén se traballarán outros aspectos fundamentais:

- A puntualidade, tanto na chegada ás clases como na entrega dos traballos solicitados.

- Responsabilidade e respeto polos seus compañeios e respeto de todo o persoal docente.

- Solidaridade e non discriminación.

- Respeto polo medio ambiente e polas ferramentas de traballo.

- Orde e limpeza.

- Boa presenza e bo trato.

- Capacidade para saber escoitar e falar correctamente.

- Traballo en equipo.

- Respeto pola seguridade e saúde no posto de traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo do curso poderán promoverse diferentes  actividades complementarias e extraescolares tendentes a unha axeitada consecución dos

resultados de aprendizaxe. Principalmente pola lectura de libros, artigos ou manuais técnicos, a proposta tanto do profesor como do alumnado

para a súa valoración e análise, e pola asistencia a charlas, dentro ou fóra do centro, impartidas por especialistas nas temáticas traballadas,.

Déixase aberta a posibilidade de engadir calquera outra actividade que poida xurdir ao longo do curso e que o docente considere oportuna de cara

ao desenvolvemento do módulo, tendo en conta a actual situación que estamos a vivir por mor da COVID-19 que dificulta e limita a organización

das mesmas.

10.Outros apartados

10.1) Docencia non presencial

Este módulo impartirase íntegramene de forma presencial. En caso de confinamento , se a ensinanza se tivese que impartir de modo telemático,

os mínimos esixibles serán os mesmos en función do peso específico dos R.A. que figuran nesta programación para a ensinanza presencial e

utilizaranse medios telemáticos para impartilos (aula virtual, ferramentas de comunicación tales como Webex, etc).

O procedemento para avaliar será tamén o mesmo que presencialmente como se indica no apartado 5 desta programación: probas escritas

utilizando os medios telemáticos máis convenientes. No caso de entrega de traballos e exercicios prácticos, estes deberán de ser entregados na

data establecida pola docente e deberán de ter unha boa presentación.

Sempre que sexa posible as probas, exames, ,..., serán preferentemente presenciais.
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