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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O Real Decreto 1147, do 29 de xullo de 2011, no art.8 estalece, que as distintas administracións educativas, no ámbito das súas competencias

establecerán os curriculuns correspondentes , ampliando e contextualizando os contidos dos diferentes títulos á realidade socioeconómica, e sobre

todo ás características do ámbito productivo do territorio da súa competencia e respetando o seu perfil profesional.  Consonte o anterior, o Decreto

114/2010 do 1 de xullo establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, cuxo obxectivo é estructurar,

organizar e e regulamentar a  formación profesional do sistema educativo, estalecendo as directrices que deben cumprir os curriculos dos distintos

ciclos formativos no ámbito da  Comunidade Autónoma. De tal xeito, o Decreto 49/2016 do 7 de abril,  desenvolve o currículo do ciclo formativo de

formación profesional de grao medio correspondente ao título de técnico en actividades comerciais. Este currículo adapta a nova titulación ao

campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do sector produtivo canto á especialización

e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

O currículo  deste ciclo formativo  desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado debe

acadar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de resultados de

aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos, nun contexto de aprendizaxe que lles permitirán conquerir  os

logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito, no mundo laboral do ámbito productivo no que está inmerso dentro de

Galicia.

Pois ben,  para acadar os obxectivos propios  deste módulo  de TECNICAS DE ALMACÉN, as actuacións no proceso de aprendizaxe serán :

- Realización de tarefas diarias das operacións e dos fluxos de mercadorías do almacén.

- Recepción, inspección e colocación da mercadoría no espazo destinado no almacén.

- preparación de pedidos de mercadorías e actividades complementarias necesarias.

- Realización da xestión das mercadorías almacenadas.

- Utilización dos sistemas de xestión do almacén para o control diario das operacións e fluxos do almacén.

- Coñecemento e cumprimento das normas de seguridade e hixiene nas tarefas diarias do almacén.

Este módulo profesional, Técnicas de Almacén, contén a  formación necesaria para desempeñar as funcións de xestionar e coordinar as

operacións do almacén, , aproveitando optimamente os recursos dispoñibles. Esta función de xestión e coordinación abrangue aspectos como:

Determinación das necesidades de recursos humanos e técnicos; selección de equipamentos do almacén; realización de planos de distribución

interna de mercadorías; realización e seguimento de protocolos de almacenaxe; realización de orzamentos de almacenaxe de mercadorías;

programación do mantemento do almacén e seguimento do protocolo de almacenaxe.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplicanse no almacenamento e distribución de mercadorías en empresas loxísticas e

empresas comerciais, tanto retallistas como grosistas.
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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 Planificación das tarefas diarias das operacións e os fluxos de mercadorías do almacénOperacións e fluxos
de mercadorías do
almacén

25 17

2 Aplicación de técnicas de recepción e disposición de mercadorías no almacénRecepción e
disposición de
mercadorías no
almacén

22 15

3 Determinación das condicións de preparación de pedidos e expedición da mercadoríaPreparación de
pedidos e expedición
de mercadorías.

30 20

4 Aplicación de técnicas de xestión de existencias de mercadorías.Xestión de existencias
de mercadorías.

20 14

5 Programación das actividades do persoal de almacén.Actividades do
almacén.

25 17

6 Manexo de aplicación informáticas de xestión e organización de almacénsAplicacións
informáticas de
xestión de almacén.

15 10

7 Aplicación da normativa de seguridade, hixiene e prevención de riscos laborais no almacén.Prevención de riscos
laborais

10 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Operacións e fluxos de mercadorías do almacén 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Loxística na empresa: concepto, obxectivos e actividades que abrangue.

 0Unidades de almacenaxe: concepto, calidades e tipos (palés e contedores).

  Sistemas de seguimento de mercadorías: codificación, lectores, radiofrecuencia e recoñecemento de voz.

  Equipamentos de manipulación e almacenamento.

 Almacén: concepto e tipos, atendendo a diversos criterios.

 Plataformas loxísticas.

 Operacións dun almacén.

 Deseño de almacéns.

 Recursos humanos no almacén.

 Clases de mercadorías almacenadas.

 Codificación de mercadorías.

 Sistemas de almacenaxe.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Recepción e disposición de mercadorías no almacén 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 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 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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Peiraos de carga e descarga.

 Documentos de acompañamento da mercadoría.

 Loxística inversa.

 Rastrexabilidade das mercadorías.

 Consolidación e desconsolidación de mercadorías.

 Caducidade das mercadorías.

 Mercadorías especiais.

 Zonificación de almacéns.

 Rotación de mercadorías no almacén.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Preparación de pedidos e expedición de mercadorías. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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 SI

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

Criterios de avaliación

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Ordes de pedido.

 0Materiais e equipamentos de embalaxe.

  Consolidación de mercadorías.

  Documentación de envíos.

  Transporte de mercadorías.

  Seguros sobre mercadorías.

  Xestión de residuos de almacén.

  Normativa ambiental en materia de almacenaxe e xestión de residuos.

 Sistemas de preparación de pedidos.

 Fases na preparación de pedidos.

 Localización de mercadorías no almacén.

 Embalaxe da mercadoría.
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Contidos

 Sinalización e rotulación do pedido.

 Etiquetaxe.

 Normativa de sinalización.

 Recomendacións recoñecidas sobre sinalización e rotulación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión de existencias de mercadorías. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Existencias de mercadorías.

 Comportamento das existencias: existencias mínimas, medias, de seguridade e de ciclo, punto de pedido, lote económico, prazo de entrega e prazo de reaprovisionamento. Rotura de
existencias e o seu custo.
 Sistemas de reposición de existencias.

 Valoración de existencias: criterios e métodos.

 Recontos e inventarios.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Actividades do almacén. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Programa as actividades diarias do persoal do almacén, de xeito que se garanta o desenvolvemento efectivo e eficaz das actividades SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Determinouse a cantidade de persoal asignado a cada operación de almacén en función das 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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Departamento de loxística.

 0Necesidades de formación do equipamento do almacén.

 Principais ocupacións dentro do almacén.

 Traballo en equipo dentro do almacén.

 Interdependencia nas relacións profesionais no almacén.

 Técnicas de comunicación no traballo en equipo do almacén.

 Comunicación verbal e non verbal.

 Escoita activa.

 Técnicas de comportamento asertivo en equipo dentro do almacén.

 Coordinación de equipos de traballo no almacén.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicacións informáticas de xestión de almacén. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Manexa aplicacións informáticas de xestión e organización de almacéns que melloren o sistema de calidade SI

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

Criterios de avaliación

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Informática nos almacéns.

 Aplicacións informáticas específicas utilizadas na xestión de almacéns.

 Simuladores de tarefas.

 Automatización de almacéns.

 Sistemas informáticos de colocación e seguimento da mercadoría no almacén.

 Sistemas de información e comunicación no almacén.

 Calidade do servizo de almacenamento de mercadorías.

 Nivel de servizo á clientela.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Prevención de riscos laborais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Aplica a normativa de seguridade e hixiene nas operacións de almacén mediante procedementos de previsión de accidentes laborais SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Determináronse as incidencias e os accidentes máis comúns no traballo diario dentro dun almacén

CA7.2 Determinouse a normativa aplicable en materia de seguridade, hixiene e prevención de riscos laborais nas actividades propias do almacenamento de mercadorías

CA7.3 Caracterizáronse as medidas que cumpra adoptar en caso de accidente producido na manipulación da mercadoría dentro do almacén

CA7.4 Estableceuse o procedemento que haxa que seguir no caso de accidentes no almacén

CA7.5 Describíronse as cargas físicas e mentais que se producen nas actividades do almacén

CA7.6 Describíronse as medidas de seguridade que cumpra adoptar e os medios de protección necesarios en caso de incendios menores no almacén

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade e hixiene no almacén.

 Normativa de prevención de riscos laborais no almacén.

 Normativa de seguridade no almacenamento de mercadorías perigosas.

 Normativa de seguridade e hixiene no almacenamento de mercadorías perecedoiras.

 Riscos laborais no almacenamento de mercadorías.

 Sinais de seguridade.

 Normativa e recomendacións de traballo e seguridade en equipamentos e en instalacións do almacén.

 Accidentes de traballo na manipulación e no movemento de mercadorías.

 Riscos de incendios no almacén.
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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

Os alumnos que nos acadasen a nota mínima de 5 para o aprobado en algunha das avaliacións,  faráselle unha exámen de recuperación mediante

proba escrita, seguindo os mesmos criterios que para o  primeiro exame de avaliación.

Se a pesares destas probas parciais de recuperación, quedasen alumnos con algunha avaliación suspensa, éstes terán dereito a que se lle faga

unha proba extraórdinaria sobre os contidos mínimos das avaliacións que non tivese superado. Esta proba realizarase antes da avaliación final, de

tal xeito que os alumnos que superasen esta proba extraórdinaria, terán aprobado o módulo na avaliación final e ca nota que acadasen despois de

facer a média de tódalas avaliacións.

Para estos casos de alumnos que tivesen que presentarse a proba extraordinaria, daraselles  un apoio, o máis individualizado posibel e de forma

intensiva, durante eses días que median entre a  segunda avaliación e o inicio da formación en centros de traballo,  a  para que teñan posibilidade

de superar esa materia suspensa.

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

Se fose o caso de que algún alumno perdese o dereito a avaliación contínua, neste módulo, e de conformidade con Art. 25 da Orde do 12 de xullo

de 2011, terá dereito a unha proba final extrordinaria, previa a avaliación final. Para éste módulo de segundo ano de ciclo medio a proba sería

previa a segunda avaliación, xa que para estes alumnos só hai duas avaliacións. De tal xeito que se aprobasen esta avaliación extraordinaria

poden acceder a FCT e remataren o ciclo en xuño.

Esta proba final extraordinaria consistirá nunha proba escrita que poderá ser só teórica, ou teórica e exercicios prácticos, sobre os contidos

mínimos do módulo, e seguindo os criterios xerais de cualificaicón expostos no punto anterior. O alumno superará o módulo si acada un resultado

de 5 puntos como mínimo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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A normativa vixente en materia de F.P. reflicte a necesidade de realizar o seguimento das programacións dos módulos dos ciclos formativos. Así o

Decreto 114/2010 do 1 de xullo polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no

seu Art. 34.4 que o equipo docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo, con indicación do grao de cumprimento con

respecto á programación, e en caso de desviación xustificala de modo razoado.

Por outra banda, a Orde 12 de xullo de 2011, determina no seu Art.23.5 que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia

mínima mensual, o seguimento das programacióons de cada módulo. Ademáis a Orde establece que a programación será revisada ao inicio de

cada curso academico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias, e que o referido seguimento e revisión constará nas

correspondentes actas do departamento, e de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

En particular, o docente deste módulo ten a responsabilidade de revisar a programación ó longo do curso escolar, para verificar o grao de

cumprimento da mesma e xustificar posibles desviacións e propor melloras de cara ó seguinte ano académico.

Dado que a programación inicial está sometida a certo grao de flexibilidade, poderase ir axustando ó longo do curso á realidade da ensinanza -

aprendizaxe coa que nos imos atopando. O obxectivo destas modificacións sempre irían encamiñados a adecuar as actividades á realidade de

comprensión do alumnado, para así poder lograr a consecución dunha avaliación positiva, e por tanto conquerir unha motivación dos alumnos por

aprender os contidos do módulo, e formarse de xeito que acaden os RA programados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o Art. 28 da Orde 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, avaliación e acreditación académica do alumnado de FP,

ó comenzo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno , así como as súas capacidades. Así mesmo servirá para orientar e situar o

alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o docente titor do grupo dará a información  dispoñible  ao equipo docente sobre as caracerísticas xerais do grupo e sobre as

circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

A información para esta avaliación de diagnótico poderá proceder, entre outras:

- Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada.

- Dos informes específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

- Da experiencia profesional previa.

- Da observación da profesora sobre o alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

O resultado da avaliación inicial recollerase en acta, na que se farán constar todos aqueles aspectos que teñan que ver coa flexibilización na

duración das ensinanzas, conforme se contempla no Art.15 e 16  desta Orde. Según este articuado, o alumnado con necesidades educativas

especiais, consonte ó establecido no art.73 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio

específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta

á establecida con carácter xeral.

Esta avaliación inicial nunca comportará unha cualificación para o alumnado.

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

Despóis de realizada a avaliación inicial, ó longo do curso, podería detectarse algún alumno con dificultades para a aprendizaxe, que lle impida

acadar os obxectivos programados.

Para solucionar estas dificultades ordinarias do alumnado, e tendo en conta a  flexibilidade da que se pode dotar unha programación, tomarianse

as medidas seguintes:

- Planificación de actividades e tarefas que se adapten ó niviel do alumnado con dificultades, sempre tendo en conta os obxectivos mínimos
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esixibles.

- As novas actividades terían carácter individual.

- Estas tarefas intentaríase realizalas na propia aula, cando o resto do alumnado estivese a realizar tarefas que non requerisen a atención

continuada e apoio do docente.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A Constitución Española recoñece, no seu título 1 "De los derechos y deberes fundamentales" ,  artigo  27.2, que ¿la educación tendrá por objeto

el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales¿.

Na actualidade, o sistema educativo español aposta por unha aprendizaxe baseada en competencias. Así, a competencia «supón unha

combinación de habilidades prácticas, conoñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocions, e outros compoñentes sociais e de

comportamento que se movilizan conxuntamente para lograr una acción eficaz».

A noción de competencia, referida inicialmente ao contexto laboral, enriqueceu o seu significado no eido educativo, no cal é entendida como un

"saber facer" en situacións concretas que requiren a aplicación creativa, flexible e responsabel de coñecementos, habilidades e actitudes. A

competencia educativa enténdese  como as actuacións integrales para identificar, argumentar e resolver problemas con idoneidade e ética,

integrando o "saber ser", o "saber facer" e o "saber coñecer".  Contémplanse, pois, como coñecemento  na  práctica, aquel adquirido a través da

participación activa nas prácticas sociais e, como tales, poden desenrolarse tanto nun  contexto educativo formal, a través do  currículo, como en

los contextos educativos non formais.

Podemos considerar, por tanto, que "as competencias clave" son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenrolo

persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. Como docente que imparto na formación profesional inicial,  que logo

terá a súa continuidade no mundo do emprego, tentarei de inculcarlle a os alumnos os valores anteditos, para que logren a súa acción eficad, no

eido laboral, persoal e social.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Neste ciclo e para este nivel de segundo, ao que corresponde este módulo formativo,  xa se realizou unha actividade complementaria, que

consistiu nunha viaxe didáctica a INDITEX a Arteixo, A Coruña. Esta actividade está moi relacionada con éste módulo de técnicas de almacén, co

cal os alumnos aproveitaron a visita,

Realizaranse aquelas outras actividades complementarias e extraescolares que determine o departamento.

A valoración de todas estas actividades farase constar na memoria de fin de curso, co fin de debatir a súa idoneidade para o curso seguinte.

10.Outros apartados

10.1) COVID-19

Se algún alumno estivese en corentena polo covid-19, levarase a cabo unha continuidade das actividades do módulo a travérso da aula virtual do

Centro.

No caso de confinamento total dos alumnos, estarase ao que dicten dende a Consellería.
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