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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela 72020/2021 147123

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

Profesorado asignado ao módulo MERCEDES GUZMÁN GARCÍA,JUAN INSUA CAGIGAL (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado JUAN INSUA CAGIGAL

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral deste título Técnico en Xestión administrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral,

contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas,

aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de

prevención de riscos laborais e protección medioambiental.

       Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, así como nas

administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e

prestándolle atención ó publico e a cidadanía.

Prospectiva do título

      A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo esíxelle actualmente ao persoal profesional da xestión administrativa unha

grande polivalencia, así como unha serie de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, coa autonomía e a iniciativa na

toma de decisións, co desenvolvemento de tarefas e coa vocación de atención ao público.

      As maiores vías de demanda de emprego son o sector de servizos, así como a externalización de certas tarefas que realizan algunhas

empresas. Desde a primeira liña, increméntase o número total de profesionais da área administrativa, tanto pola implantación de novas empresas

de todos os sectores económicos como polo desenvolvemento das xa existentes. Desde o punto de vista da externalización, cada vez máis

compañías deciden subcontratar a súa xestión administrativa ou parte dela a empresas especializadas, o que, loxicamente, implica o crecemento e

a proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de

servizos, etc.).

      O cambio constante na lexislación, nos tipos de documentos e na integración dos procedementos administrativos utilizados pola empresa

demanda destas persoas unha actualización continua e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo de toda a vida, a autoformación e a

responsabilidade.

      A crecente competitividade no mundo empresarial require, así mesmo, profesionais capaces de desenvolveren a súa actividade nun ambiente

de xestión de calidade, respectando a normativa ambiental e de seguridade laboral.

      En relación co anterior e coa imparable tendencia á globalización das relacións económicas, o emprego do inglés como lingua de intercambio

internacional é imprescindible e, xa que logo, convértese nun factor máis de esixencia para o persoal profesional da área administrativa, debido á

permanente xestión de documentos e de comunicacións.

     Perfil profesional do título.

     O perfil profesional do título de técnico en xestión administrativa determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias

profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de

Cualificacións Profesionais incluídas no título.

     Competencia xeral.

     A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e

fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos

de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección

ambiental.

     Orientacións pedagoxicas.

A formación do módulo comunicación empresarial e atención á clientela deben contribuír a alcanzar os obxectivos xerais a), b), d), e), f) e o) do

ciclo formativo e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b),c),i), m), q), r), e s).

Obxectivos xerais:

a) Analizar o fluxo de información, así como a tipoloxía e a finalidade dos documentos e das comunicacións que se utilizan na empresa, para a súa

tramitación.

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa e recoñecer a súa estrutura, os seus elementos e as súas

características, para a súa elaboración.
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d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación coa eficacia do seu emprego no tratamento da

información, para elaborar documentos e comunicacións

e) Realizar documentos e comunicacións no formato característico e coas condicións de calidade correspondentes, aplicando as técnicas de

tratamento da información.

f) Analizar e elixir as técnicas e os sistemas de preservación de comunicacións e documentos adecuados a cada caso, e aplicalos de xeito manual

e informático para a súa clasificación, o seu rexistro e o seu arquivo.

o) Transmitir comunicacións de xeito oral, telemático ou escrito, adecuadas a cada caso e analizando os protocolos de calidade e imaxe

empresarial ou institucional, para desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias.

Competencias profesionais, persoais e sociais:

a) Tramitar documentos e comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información obtida.

c) Clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos segundo as técnicas apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

i) Desempeñar as actividades de atención á clientela ou ás persoas usuarias no ámbito administrativo e comercial, asegurando os niveis de

calidade establecidos e relacionados coa imaxe da empresa ou da institución.

m) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

q) Participar nas actividades da empresa con respecto e con actitude de tolerancia.

r) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

s) Participar no traballo en equipo respectando a xerarquía definida na organización.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0437_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

1 Comunicación Empresarial. Organizacións empresariais. A comunicación na empresa.
Elementos. Tipos. A imaxe e identidade corporativa.

10 5 X

2 As Comunicacións Orais na
Empresa.

Principios e técnicas de comunicación oral presencial.
Comunicación verbal e non verbal. Formas. Habilidades
sociais e protocolo. Atención teléfonica.

19 15 X

3 As Comunicacións Escritas na
Empresa.

Comunicacións escritas. Técnicas. Cartas comerciais.
Escritos de relación coa Admon. Pública. Correo electrónico.

35 25 X

4 Arquivo da información en
soporte impreso e informático.

Xestión da correspondencia. Rexistro. Clasificación e arquivo
de documentos. Bases de datos.

35 25 X

5 Recoñecemento das
necesidades dos clientes.

Tipos de clientes. Relacións. Dpto. de atención ao clente.
Canles de atención aos clientes. Ferramentas de
comunicación.

10 5 X

6 Atención de Consultas,
Queixas, e Reclamacións.

Xestión de reclamacións. documentos. Protección do
consumidor. Organismos de defensa. Mediación e arbitraxe.

20 15 X

7 Potenciación da Imaxe da
Empresa.

O Márketing, Funcións e a súa importancia na empresa.
Imaxe corporativa. Fidelización da clientela.

9 5 X

8 Aplicación de procedementos
de calidade na atención o
cliente.

Servizo posvenda. Xestión da calidade no Servizo posvenda.
Técnicas e ferramentas de xestión de calidade.

9 5 X

Total: 147

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
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Comunicación Empresarial. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona técnicas de comunicación en relación coa estrutura e a imaxe da empresa, e cos fluxos de información existentes nela. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As relacións na empresa. Fluxos e tipos de comunicación. 3,011.2 Distinguir entre comunicación e información.

1.3 Distinguir os elementos e os procesos que interveñen na comunicación.

1.1 Recoñecer a necesidade de comunicación entre as persoas.

Fluxos da comunicación na empresa e os seus elementos. 3,022.1 Recoñecer os obstáculos que poidan existir nun proceso de
comunicación.

2.2 Determinar o mellor xeito  e actitude a hora de presentar unha mensaxe.

2.3 Identificar os conceptos de imaxe e cultura da empresa.

Sistemas e tipos  de comunicación empresarial.Os
organigrama.

4,033.1 Distirguir as comunicacións internas e externas, e os fluxos de
información dentro da empresa.

3.2 Seleccionar o destinatario e a canle acaída para cada situación.

3.3 Diferenciar os tipos de organizacións e o seu organigrama funcional.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.1 Recoñeceuse a necesidade de comunicación entre as persoas. PE.1 - A necesidade de comunicación entre
as persoas.

•

S 5 CA1.2 Distinguiuse entre comunicación e información. PE.2 - Diferencia entre comunicación e
información.

•

S 10 CA1.3 Distinguíronse os elementos e os procesos que interveñen na comunicación. PE.3 - Elementos e procesos que
interveñen na comunicación.

•

S 10 CA1.4 Recoñecéronse os obstáculos que poidan existir nun proceso de comunicación. PE.4 - Barreiras que poidan existir nun
proceso de comunicación.

•

S 10 CA1.5 Determinouse o mellor xeito e a mellor actitude á hora de presentar a mensaxe. PE.5 - Presentación e confección dunha
mensaxe.

•

S 10 CA1.6 Identificáronse os conceptos de imaxe e cultura da empresa. PE.6 - Definición de imaxe e cultura da
empresa.

•

S 10 CA1.7 Diferenciáronse os tipos de organizacións e o seu organigrama funcional. PE.7 - Tipos de organizacións e
representación gráfica.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

0 CA1.8 Distinguíronse as comunicacións internas e externas, e os fluxos de información
dentro da empresa.

S 10   CA1.8.1 Distinguíronse as comunicacións internas e externas PE.8 - Clasificación das comunicacións.•

S 20   CA1.8.2 Identificáronse os fluxos de información dentro da empresa PE.9 - Clases de fluxos.•

S 10 CA1.9 Seleccionouse o destinatario e a canle acaída para cada situación. LC.1 - Selección do destinatario e da canle
para cada situación.

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos e barreiras da comunicación.

 0Descrición dos fluxos de comunicación.

  Comunicación interna na empresa: comunicación formal e informal.

  Comunicación externa na empresa: publicidade e relacións públicas.

  Distinción entre comunicacións internas e externas

  Identificación dos fluxos de información dentro da empresa

 Comunicación, información e comportamento.

 Relacións humanas e laborais na empresa.

 Aplicación da escoita activa nos procesos de comunicación.

 Criterios de empatía e principios básicos da asertividade.

 Organización empresarial: organigramas.

 Principios e tipos de organización empresarial.

 Departamentos e áreas funcionais tipo.

 Funcións do persoal na organización.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0As relacións na empresa.
Fluxos e tipos de
comunicación. - Analizar a
necesidade  da
comunicación e a súa
organización na empresa.

Exposición do papel
que desempeña cada
un dos elementos que
interveñen nunha
comunicación e como
deben combinarse para
que esta exista..

•

Explicación da
necesidade das
relacións humanas e
laboráis.

•

Exposición das
diferentes direccións
que poden tomar as
comunicacións.

•

Elaborar unha mensaxe
na que interveñan os
distintos elementos
seleccionando o
destinatario e o canal
adecuados para cada
situación. Analizar un
proceso de
comunicación
unidireccional
completo.

•

Recoñecer a
necesidade das
relacións humanas e
laboráis.

•

Recoñecer as distintas
direccións que poden
tomar as
comunicacións.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.1 - A necesidade de
comunicación entre as
persoas.

•

PE.2 - Diferencia entre
comunicación e
información.

•

PE.3 - Elementos e
procesos que interveñen
na comunicación.

•

3,0Fluxos da comunicación na
empresa e os seus
elementos. - Analizar as
canles empregadas na
comunicación.

Exposición das
diferentes direccións
que poden tomar as
comunicacións dentro
da empresa e das
circunstancias que
poidan xurdir para que
non se produzcan.

• Recoñecer as distintas
direccións que poden
tomar as
comunicacións nunha
empresa e identificar os
inconvintes que se
poden presentar no
momento de
estlablecelas.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.4 - Barreiras que
poidan existir nun
proceso de
comunicación.

•

PE.5 - Presentación e
confección dunha
mensaxe.

•

PE.6 - Definición de
imaxe e cultura da
empresa.

•

PE.7 - Tipos de
organizacións e
representación gráfica.

•

4,0Sistemas e tipos  de
comunicación empresarial.
Os organigrama. - Analizar
os fluxos da información
nos organigramas
empresariais.

Explicación do
concepto de
organigrama e da
importancia do
departamento como
sistema de
organización
analizando a función
que desempeña cada
un  dentro da empresa..

•

Explicación da
clasificación das
comunicacións internas
, externas e especiais
asi como exposición da
elección do destinatario
e da canle acaída..

•

Coñecer o significado
dun organigrama
elaborando modelos
nos que se indiquen as
conexións que se
establecen entre os
distintos departamentos
dunha empresa.

•

Identificar as distintas
clases de comunicación
e recoñecer o
destinatario e a canle
apropiada.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.1 - Selección do
destinatario e da canle
para cada situación.

•

PE.8 - Clasificación das
comunicacións.

•

PE.9 - Clases de fluxos.•

10,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As Comunicacións Orais na Empresa. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Transmite información de xeito oral, tendo en conta os usos e os costumes socioprofesionais habituais da empresa. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principios e normas  das comunicacións. 5,011.1 Analizar o proceso de comunicación oral.

1.2 Asumir as normas exencias da comunicación na empresa.

Habilidades sociais e protocolo. 2,022.1 Desenrolar habilidades de comunicación verbal e non verbal.

2.2 Aplicar técnicas de protocolo.

Comunicación verbal e non verbal. 4,033.1 Aplicar técnicas de comunicación verbal e non verbal.

A comunicación teléfonica. 5,044.1 Aplicar técnicas de atención teléfonica.

4.2 Valorar a informática na comunicación oral.

A comunicación na atención de visitas. 3,055.1 Coñecer o protocolo na recepción de visitas.

19TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.1 Identificáronse os principios básicos que cumpra ter en conta na comunicación
verbal.

PE.1 - Os principios básicos na
comunicación verbal.

•

S 15 CA2.2 Identificouse o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas comunicacións
presenciais e non presenciais.

PE.2 - Protocolos de comunicación.•

S 5 CA2.3 Tivéronse en conta os costumes socioculturais e os usos empresariais. TO.1 - Costumes socioculturais e usos
empresariais.

•

S 15 CA2.4 Identificouse o interlocutor consonte as debidas normas de protocolo, e adaptouse a
actitude e a conversa á situación da que se parta.

PE.3 - Identificación do interlocutor.•

S 10 CA2.5 Elaborouse a mensaxe verbal de maneira concreta e precisa, tendo en conta as
dificultades posibles na súa transmisión.

LC.1 - Elaboración de mensaxes.•

S 10 CA2.6 Utilizáronse as expresións e o léxico que mellor se adapten ao tipo de comunicación
e ás persoas interlocutoras.

LC.2 - Léxico apropiado.•

S 10 CA2.7 Presentouse a mensaxe verbal elaborada utilizando a linguaxe non verbal máis
axeitada.

LC.3 - Elaborar unha mensaxe.•

N 5 CA2.8 Utilizáronse equipamentos de telefonía e informáticos, e aplicáronse as normas
básicas de uso.

LC.4 - Escenificación dun caso práctico.•

N 5 CA2.9 Valorouse se a información se transmite con claridade, de xeito estruturado, con
precisión, con cortesía, con respecto e con sensibilidade.

TO.2 - Ejemplificación dunha situación
dada.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10  CA2.10 Analizáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións correctivas
necesarias.

LC.5 - Accións a tomar para correxir erros.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Principios básicos nas comunicacións orais.

 0Informática nas comunicacións verbais: videoconferencia, chat, etc.

  Comunicacións na recepción de visitas: acollemento, identificación, xestión e despedida.

 Normas de información e atención oral.

 Técnicas de comunicación oral, habilidades sociais e protocolo.

 Clases de comunicación oral: diálogo, discurso, debate e entrevista.

 Comunicación non verbal.

 Elementos da linguaxe non verbal.

 Imaxe persoal.

 Comunicación verbal dentro do ámbito da empresa.

 Comunicación telefónica: uso do teléfono e da listaxe telefónica; normas para falar correctamente por teléfono; centrais telefónicas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Principios e normas  das
comunicacións. - Coñecer
os principios e normas  das
comunicacións orais e non
orais sean presenciais ou
non.

Explicación dos
principos e normas
básicas nas
comunicacións orais.

• Identificar e aplicar os
principios e normas nas
comunicacións orais.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.1 - Os principios
básicos na comunicación
verbal.

•

PE.2 - Protocolos de
comunicación.

•

2,0Habilidades sociais e
protocolo. - Observar as
debidas normas de
protocolo tendo en conta as
costumes socioculturais e
os usos empresariais.

Transmitir a
importancia de aplicar
as habilidades sociais e
o protocolo.

• Aplicar técnicas de
protocolo e habilidades
sociais na empresa.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.3 - Identificación do
interlocutor.

•

TO.1 - Costumes
socioculturais e usos
empresariais.

•

4,0Comunicación verbal e non
verbal. - Desarrollar
habilidades de
comunicación verbal e non
verbal dentro da empresa.

Explicación das
técnicas de
comunicación verbal e
non verbal e imaxe
persoal.

• Identificar o protocolo
da comunicación verbal
e non verbal nas
comunicacións.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.1 - Elaboración de
mensaxes.

•

LC.2 - Léxico apropiado.•

LC.3 - Elaborar unha
mensaxe.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A comunicación teléfonica. -
O teléfono e o seu uso.
Normas para falar
correctamente.

Explicar as técnicas e
normas da correcta
atención telefónica.

•

Exposición do uso da
informática nas
comunicacións verbais.

•

Coñecer e aplicar
correctamente as
normas sobre o uso do
teléfono.

•

Coñecemento e
aplicación do uso das
novas tecnoloxías.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

LC.4 - Escenificación
dun caso práctico.

•

TO.2 - Ejemplificación
dunha situación dada.

•

3,0A comunicación na atención
de visitas. - Acollemento,
identificación, xestión e
despedida na recepción de
visitas.

Explicar as fases de
atención presencial a
visitas.

• Aplicar as técnicas para
atención presencial as
visitas na empresa.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

LC.5 - Accións a tomar
para correxir erros.

•

19,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 As Comunicacións Escritas na Empresa. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Transmite información escrita aplicando as técnicas de estilo a cada tipo de documento propio da empresa e da Administración pública. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

La Comunicación escrita e a súas normas. 2,011.1 Identificar os soportes para elaborar e transmitir os documentos.

Correspondencia comercial. A carta comercial. 12,022.1 Asumir nos escritos as características propias da correspondencia
comercial.

2.2  Diferentes estilos de cartas comerciales.

Documentos empregados na emprena e na Administración
Pública.

12,033.1 Ter unha visión xeral dos principais textos que se escriben no ámbito
empresarial.

3.2 Confeccionar textos relacionados coa Administración Pública.

Medios ofimáticos e telemáticos. Correo electrónico. 4,044.1 Identificar os soportes de archivo e rexistro.

4.2 Identificar as principais bases de datos das organizacións, a súa
estructura e funcións.

Recepción, envío e rexistro da correspondencia. 2,055.1 Determinar o sistema de clasificación, rexistro e arquivo apropiado a cada
tipo de documento.

Servicio de correo e aplicación de procedementos de
seguridade.

3,066.1 Identificar as canles de transmisión da información.

6.2 Diferencias os soportes máis axeitados en función dos criterios de
rapidez, seguridade e confidencialidade.

35TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Identificáronse os soportes para elaborar e transmitir os documentos: tipo de papel,
sobres, etc.

PE.1 - Clases de soportes a utilizar.•

S 5 CA3.2 Identificáronse as canles de transmisión: correo convencional e electrónico, fax,
mensaxes curtas, etc.

PE.2 - Canles de transmisión.•

S 5 CA3.3 Diferenciáronse os soportes máis axeitados en función dos criterios de rapidez,
seguridade e confidencialidade.

PE.3 - Os soportes máis axeitados.•

S 20 CA3.4 Identificouse a persoa destinataria conforme as debidas normas de protocolo. PE.4 - Elección de destinatario.•

S 20 CA3.5 Clasificáronse os tipos máis habituais de documentos dentro da empresa segundo a
súa finalidade.

PE.5 - Clasificación de documentos.•

S 20 CA3.6 Redactouse o documento apropiado cumprindo as normas ortográficas e sintácticas,
en función da súa finalidade e da situación de partida.

PE.6 - Redacción da documentación.•

S 15 CA3.7 Identificáronse as ferramentas de procura de información para elaborar a
documentación.

PE.7 - Elección das ferramentas máis
axeitadas.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2 CA3.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos ou autoedición. OU.1 - Utilización de aplicacións
informáticas.

•

N 2 CA3.9 Formalizáronse os libros de rexistro de entrada e saída de correspondencia e
paquetaría en soporte informático e convencional.

OU.2 - Cumprimentación de libros de
rexistro.

•

S 4  CA3.10 Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de documentos
establecidos para as empresas, e para as institucións públicas e privadas.

LC.1 - Normativa sobre conservación e
protección da inormación.

•

N 2  CA3.11 Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas de 3R (reducir,
reutilizar e reciclar).

OU.3 - Aplicar na elaboración da
documentación a técnica 3R.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comunicación escrita na empresa.

 0Recepción, envío e rexistro da correspondencia.

  Servizos de correos, circulación interna de correspondencia e paquetaría.

  Aplicación de procedementos de seguridade e confidencialidade da información.

 Normas de comunicación e expresión escrita.

 Léxico e normas ortográficas e sintácticas nas comunicacións escritas socioprofesionais.

 Abreviaturas comerciais e oficiais.

 Características principais da correspondencia comercial.

 Estrutura, estilos e clases da carta comercial.

 Formatos tipo de documentos de uso na empresa e na Administración.

 Medios e equipamentos ofimáticos e telemáticos.

 Correo electrónico: uso, estrutura e redacción de corre electrónico, tendo en conta a normativa de protección de datos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0La Comunicación escrita e
a súas normas. - Normas
da comunicación escrita na
empresa.

Explicación da
importancia da
comunicación escrita
na empresa e os
soportes a empregar.

•

Explicar a estructura e
a linguaxe a utilizar nos
distintos tipos de
escritos.

•

Recoñecer as
comunicacións escritas
na empresa e clases de
soportes a utilizar.

•

Identificar a estructura
e a linguaxe apropiada
a cada escrito.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Clases de
soportes a utilizar.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Correspondencia comercial.
A carta comercial. -
Características principais
da correspondencia
comercial

Explicar as
características
principais da
correspondencia
comercial.

•

Exposición dos distintos
estilos e clases de
cartas comerciais.

•

Recoñecer as
características da
correspondencia
comercial.

•

Estructurar e redactar
diversos modelos de
cartas comerciais.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

PE.4 - Elección de
destinatario.

•

12,0Documentos empregados
na emprena e na
Administración Pública. -
Identificar na empresa as
tipoloxías máis habituais de
documentos segundo a súa
finalidade.

Explicar a estructura e
a linguaxe a utilizar nos
distintos tipos de
escritos coa
Administración Pública.

• Estructurar e redactar
escritos diversos
utilizados na empresa
nas súas realcións coa
Administración Pública.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

PE.5 - Clasificación de
documentos.

•

PE.6 - Redacción da
documentación.

•

PE.7 - Elección das
ferramentas máis
axeitadas.

•

4,0Medios ofimáticos e
telemáticos. Correo
electrónico. - Archivar a
información en soporte
informático.

Explicar a elaboración
dos escritos utilizando
un procesador de
textos.

•

Explicar o uso do
correo electrónico na
empresa.

•

Elaborar escritos
utilizando equipos
ofimáticos.

•

Utilizar o correo
electrónio tendo en
conta a normativa de
protección de datos.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

Internet.•

OU.1 - Utilización de
aplicacións informáticas.

•

2,0Recepción, envío e rexistro
da correspondencia. -
Clasificar a
correspondencia recibida,
enviada e posterior rexistro.

Explicar a xestión da
correspondencia.

• Xestionar a
correspondencia.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• OU.2 - Cumprimentación
de libros de rexistro.

•

3,0Servicio de correo e
aplicación de
procedementos de
seguridade. - Coñecer os
medios e sistemas de
distribución  da
correspondencia na
empresa.

Explicación do
funcionamento do
servicio de correos,
circulación interna da
correspondencia e
paquetaría.

•

Transmitir a
importancia da
seguridade e
confidencialidade da
información na
empresa.

•

Coñecer as canles e
soportes máis
axeitados.

•

Coñecer e aplicar as
normas de seguridade
e confidencialidade.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.1 - Normativa sobre
conservación e
protección da
inormación.

•

OU.3 - Aplicar na
elaboración da
documentación a técnica
3R.

•

PE.2 - Canles de
transmisión.

•

PE.3 - Os soportes máis
axeitados.

•

35,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Arquivo da información en soporte impreso e informático. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Arquiva información en soporte impreso e informático, e recoñece os criterios de eficiencia e aforro nos trámites administrativos. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Arquivo da información en soporte impreso 20,011.1 Valorar a necesidade de clasificar e ordenar os documentos

1.2 Diferenciar os sistemas de clasificación de documentos máis utilizados.

1.3 Identificar os soportes de arquivo e rexistro.

Arquivo da información en soporte  informático. 15,022.1 Comprender a utilidade das  bases de datos para o arquivo da
información.

2.2 Xestionar a información mediante o emprego de archivos e carpetas.

2.3 Utilizar técnicas de arquivo nos intercambios de información telemática.

35TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Describiuse a finalidade de organizar a información, así como os obxectivos
perseguidos.

PE.1 - Obxectivo de organizar a
información.

•

S 10 CA4.2 Diferenciáronse as técnicas de organización de información que se poidan aplicar
nunha empresa ou nunha institución, así como os procedementos habituais de rexistro,
clasificación e distribución da información nas organizacións.

PE.2 - As técnicas de organización de
información.

•

S 10 CA4.3 Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro, así como as prestacións das
aplicacións informáticas específicas máis utilizadas, en función das características da
información que se almacene.

PE.3 - A identificación dos soportes.•

N 5 CA4.4 Identificáronse as principais bases de datos das organizacións, a súa estrutura e as
súas funcións.

OU.1 - Identificación e aplicación das bases
de datos.

•

S 25 CA4.5 Determináronse os sistemas de clasificación, rexistro e arquivo acaídos para o tipo
de documentos.

PE.4 - Sistemas de clasificación, rexistro e
arquivo.

•

N 5 CA4.6 Realizáronse árbores de arquivos informáticos para ordenar a documentación dixital. OU.2 - Diseño de árbores de arquivos
informáticos.

•

N 5 CA4.7 Aplicáronse as técnicas de arquivo nos intercambios de información telemática
(intranet, extranet, correo electrónico, etc.).

OU.3 - Técnicas de arquivo na información
telemática.

•

S 10 CA4.8 Recoñecéronse os procedementos de consulta e conservación da información e da
documentación, e detectáronse os erros que se puideran producir nel.

PE.5 - Procedementos de consulta e
conservación da información.

•

S 10 CA4.9 Respectouse a normativa e os niveis de protección, seguridade e acceso á
información, tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas.

TO.1 - Aplicación da normativa.•

S 10  CA4.10 Aplicáronse, na elaboración e no arquivo da documentación, as técnicas de 3R
(reducir, reutilizar e reciclar).

LC.1 - Aplicación das técnicas 3R.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Arquivo da información en soporte impreso. Clasificación e ordenación de documentos. Normas de clasificación: vantaxes e inconvenientes. Tipoloxía. Utilización de índices. Técnicas de
arquivo: natureza. Finalidade do arquivo. Arquivo de documentos: captac
 Arquivo da información en soporte informático. Bases de datos para o tratamento da información. Estrutura e funcións dunha base de datos. Procedementos de protección de datos.
Ficheiros e cartafoles. Organización en cartafoles do correo electrónico e dout

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

20,0Arquivo da información en
soporte impreso -
Clasificación, normas e
sistemas de clasificación de
documentos.

Explicar a importancia
do arquivo e o seu
proceso.

•

Explicar os dintintos
criterios de clasificación
para a posterior
organización e consulta
dun arquivo de oficina.

•

Identificas as técnicas e
os soportes máis
axeitados para
organizar a
información.

•

Saber clasificar e
arquivar documentos
para posteriores
consultas.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.1 - Aplicación das
técnicas 3R.

•

PE.1 - Obxectivo de
organizar a información.

•

PE.2 - As técnicas de
organización de
información.

•

PE.3 - A identificación
dos soportes.

•

PE.4 - Sistemas de
clasificación, rexistro e
arquivo.

•

PE.5 - Procedementos
de consulta e
conservación da
información.

•

TO.1 - Aplicación da
normativa.

•

15,0Arquivo da información en
soporte  informático. -
Medios e equipos
ofimáticos e telemáticos
para o arquivo da
información.

Exposición sobre a
xestión de arquivos,
carpetas e bases de
datos.

•

Transmitir a
importancia da
seguridade,
confidencialidade e
aplicación das técnicas
3R.

•

Manexar bases de
datos no tratamento da
información comercial.

•

Saber aplicar as
normas de seguridade,
confidencialidade e
técnicas 3R.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

Internet.•

LC.1 - Aplicación das
técnicas 3R.

•

OU.1 - Identificación e
aplicación das bases de
datos.

•

OU.2 - Diseño de
árbores de arquivos
informáticos.

•

OU.3 - Técnicas de
arquivo na información
telemática.

•

PE.5 - Procedementos
de consulta e
conservación da
información.

•

TO.1 - Aplicación da
normativa.

•

35,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Recoñecemento das necesidades dos clientes. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os clientes. Tipos e motivacións. 2,011.1 Comprender a definición e distinguir os tipos de clientela.

1.2 Analizar as motivacións da clientela.

Procesos da atención a clientela. 3,022.1 Recoñecer o entorno á organización e os empregados.

2.2 Distinguir as fases da atención á clientela.

O comportamento do cliente. 5,033.1 Estudar a percepción e satisfacción do cliente pola atención recibida.

3.2 Coñecer a existencias das oficiñas integrales de atención o ciudadano.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.1 Desenvolvéronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que faciliten a
empatía coa clientela en situacións de atención ou asesoramento.

OU.1 - Técnicas de comunicación e
habilidades sociais.

•

S 15 CA5.2 Identificáronse as fases do proceso de atención á clientela ou ás persoas
consumidoras ou usuarias, a través de diferentes canles de comunicación.

PE.1 - Fases do proceso de atención á
clientela.

•

S 15 CA5.3 Recoñecéronse os erros que se cometen máis habitualmente na comunicación coa
clientela.

PE.2 - Erros que se cometen na
comunicación.

•

S 10 CA5.4 Identificouse o comportamento da clientela. PE.3 - Comportamento da clientela.•

S 10 CA5.5 Analizáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo da clientela. PE.4 - Motivación de compra ou demanda.•

N 5 CA5.6 Obtívose, de ser o caso, a información histórica da clientela. LC.1 - Información histórica da clientela.•

N 5 CA5.7 Adaptouse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida. TO.1 - Actitude ou discurso á situación de
partida.

•

N 5 CA5.8 Tívose en conta a adecuación da forma e da actitude na atención e no
asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación utilizada.

TO.2 - Adecuación da forma e da actitude
na atención á clientela.

•

S 15 CA5.9 Distinguíronse as etapas dun proceso comunicativo. PE.5 - As etapas dun proceso comunicativo.•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.e) Contidos

Contidos

 Concepto e identificación da clientela: clientela interna e externa.

 Coñecemento da clientela e das súas motivacións.

 Elementos da atención á clientela: ámbito, organización e persoal.

 Fases da atención á clientela: acollemento, seguimento, xestión e despedida.

 Percepción da atención recibida por parte da clientela.

 Satisfacción da clientela.

 Procesos en contacto coa clientela externa.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Os clientes. Tipos e
motivacións. - Concepto,
clases e motivacións da
clientela.

Explicar os distintos
tipos de clientes e o
tratamento diferenciado
que requiren para a súa
adecuada motivación.

• Saber distinguir as
tipoloxias de clientes
para darlles o trato
máis axeitado.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.3 - Comportamento
da clientela.

•

PE.4 - Motivación de
compra ou demanda.

•

3,0Procesos da atención a
clientela. - Elementos e
fases da atención á
clientela.

Explicación dos
elementos e fases de
atención á clientela.

• Saber empregar o tipo
de relación cos clientes
máis rentable para
empresa.

•

Saber elixir os canles
de atención máis
axeitados a cada clase.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• OU.1 - Técnicas de
comunicación e
habilidades sociais.

•

PE.1 - Fases do proceso
de atención á clientela.

•

5,0O comportamento do
cliente. - Analizar as
actitudes dos clientes que
influen no seu
comportamento.

Explicación da
percepción do cliente
respecto da atención
recibida.

•

Explicación da función
que cumplen as
oficiñas de atención o
ciudadan.

•

Identificar as diferentes
habilidades sociais
respecto o empregado
da oficina de atención o
cliente.

•

Identificar e distinguir
os diferentes canles de
comunicación para
encauzar a atención o
cliente.

•

Saber que son as
oficiñas integrales de
atención o ciudadan,
por parte da
Administración e
identificar os tres niveis
existentes.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.1 - Información
histórica da clientela.

•

PE.2 - Erros que se
cometen na
comunicación.

•

PE.5 - As etapas dun
proceso comunicativo.

•

TO.1 - Actitude ou
discurso á situación de
partida.

•

TO.2 - Adecuación da
forma e da actitude na
atención á clientela.

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Atención de Consultas, Queixas, e Reclamacións. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Atende consultas, queixas e reclamacións de posibles clientes, aplicando a normativa en materia de consumo. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Departamento de atención ó cliente. 2,011.1 Coñecer  que é o departamento de atención á clientela e as súas
funcións.

O Consumidor. 9,022.1 Aprender o concepto de consumidor.

2.2 Coñecer os dereitos do consumidor.

2.3 Identificar as principais Institucións de Consumo.

A xestión das reclamacións. 9,033.1 Identificar os elementos que compoñen unha reclamación, quixa.

3.2 Distinguir as diferentes fases dunha queixa ou reclamación.

3.3 Tramitar e xestionar  reclamacións  e denuncias.

20TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA6.1 Describíronse as funcións do departamento de atención á clientela en empresas. PE.1 - As función do departamento de
atención á clientela.

•

S 10 CA6.2 Interpretouse a comunicación recibida por parte da clientela. PE.2 - A recepción da camunicación por
parte da clientela.

•

S 15 CA6.3 Identificáronse os elementos da queixa ou da reclamación. PE.3 - Elementos que interveñen nunha
queixa ou reclamación.

•

S 10 CA6.4 Recoñecéronse as fases do plan interno de resolución de queixas e reclamacións. PE.4 - Fases da resolución dunha
reclamación.

•

S 10 CA6.5 Identificouse e localizouse a información que cumpra subministrarlle á clientela. PE.5 - Información necesaria para
suministrar a clientela.

•

N 5 CA6.6 Utilizáronse os documentos propios da xestión de consultas, queixas e reclamacións. LC.1 - Documentos propios da xestión de
consultas, queixas e reclamacións.

•

N 5 CA6.7 Formalizouse, de ser o caso, un escrito de resposta utilizando medios electrónicos
ou outras canles de comunicación.

LC.2 - Formalización de escritos de
resposta.

•

S 10 CA6.8 Recoñeceuse a importancia da protección do consumidor. PE.6 - A importancia da protección do
consumidor.

•

S 10 CA6.9 Identificouse a normativa en materia de consumo. PE.7 - Normativa en materia de consumo.•

S 15  CA6.10 Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación. PE.8 - Clases de demandas e reclamacións.•
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PROFESIONAIS

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Departamento de atención á clientela: funcións.

 0Procedemento de recollida de reclamacións e denuncias.

  Tramitación e xestión.

  Seguimento da clientela perdida.

 Valoración da atención recibida por parte da clientela: reclamación, queixa, suxestión e felicitación.

 Xestión reactiva e proactiva das reclamacións.

 Elementos dunha queixa e dunha reclamación.

 Fases da resolución de queixas e reclamacións.

 Consumidores.

 Institucións de consumo.

 Normativa en materia de consumo.

 Marco legal estatal, autonómico e local.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O Departamento de
atención ó cliente. -
Definición e principais
funcións do departamento
de atención á clientela.

Explicación do
departamento de
atención á clientela e
principais funcións.

• Coñece as funcións do
departamento de
atención a clientela.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - As función do
departamento de
atención á clientela.

•

PE.2 - A recepción da
camunicación por parte
da clientela.

•

9,0O Consumidor. -
Descripción do concepto de
consumidor, Institución de
consumo e Marco legal.

Explicación dos
dereitos dos
consumidores. As
Institucións  e a
normativa de consumo.

• Coñecer a normativa de
protección os
consumidores en
tódolos seus ámbitos.

•

Coñecer os dereitos
como cidadan con
respecto a
Aministración Pública.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.5 - Información
necesaria para
suministrar a clientela.

•

PE.6 - A importancia da
protección do
consumidor.

•

PE.7 - Normativa en
materia de consumo.

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0A xestión das reclamacións.
- Desenrolar un
procedemento completo de
resolución de queixas e
reclamacións.

Explicar o proceso de
xestión e avaliación  de
reclamacións.
Formularios e
resolucións.

• Saber xestionar unha
queixa ou reclamación,
dando resposta o
cliente en tempo e
forma.

•

Saber avaliar os
procesos de xestión de
queixas para mellorar
os resultados.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• LC.1 - Documentos
propios da xestión de
consultas, queixas e
reclamacións.

•

LC.2 - Formalización de
escritos de resposta.

•

PE.3 - Elementos que
interveñen nunha queixa
ou reclamación.

•

PE.4 - Fases da
resolución dunha
reclamación.

•

PE.8 - Clases de
demandas e
reclamacións.

•

20,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Potenciación da Imaxe da Empresa. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Potencia a imaxe de empresa, para o que aplica elementos e ferramentas do márketing. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O plan e os instrumentos do márketing. 3,011.1 Recoñecer as principais funcións do márketing.

1.2 Identificar un plan de márketing e os instrumentos que se empregan no
mesmo.

Políticas de comunicación e promoción de ventas. 3,022.1 Describir as ferramentas da comunicación como variable de marketing.

2.2 Recoñecer os efectos económicos e sociais da publicidade.

As relacións públicas e a RSC. 3,033.1 Aprender a importancia da promoción e as RP como instrumentos
comerciais.

3.2 Saber en qué consiste a RSC, a súa importancia e necesidade.

9TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA7.1 Identificouse o concepto de márketing. PE.1 - Concepto e importancia do
márketing.

•

S 25 CA7.2 Recoñecéronse as funcións principais do márketing. PE.2 - Funcións principais do márketing.•

N 5 CA7.3 Valorouse a importancia do departamento de márketing. TO.1 - Utilidade de facer un plan de
márketing.

•

S 20 CA7.4 Diferenciáronse as ferramentas e os elementos básicos do márketing. PE.3 - Ferramentas e os elementos básicos
do márketing.

•

S 5 CA7.5 Valorouse a importancia da imaxe corporativa para conseguir os obxectivos da
empresa.

TO.2 - Ideas para desarrollar unha campaña
publicitaria.

•

S 5 CA7.6 Valorouse a importancia das relacións públicas e a atención á clientela para a imaxe
da empresa.

TO.3 - A influencia que ten na imaxen da
empresa o concepto de estratexia de
comunicación global.

•

S 20 CA7.7 Identificouse a fidelización da clientela como un obxectivo prioritario do márketing. PE.4 - A fidelidade da clientela.•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos
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PROFESIONAIS

Contidos

 Márketing na actividade económica: influencia na imaxe da empresa.

 Natureza e alcance do márketing.

 Políticas de comunicación: publicidade (concepto, principios e obxectivos), relacións públicas e responsabilidade social corporativa.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0O plan e os instrumentos do
márketing. - Valorar a
importancia do márketing
recoñecendo as súas
principais funcións.

Explicación do
concepto e funcións
principais do márketing.
Lineas de elaboración
dun plan de márketing

• Recoñece a
importancia  do
márketing para
empresa, consumidores
e sociedade.

•

Desarrolla o contido
dun plan de márketing.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.1 - Concepto e
importancia do
márketing.

•

PE.2 - Funcións
principais do márketing.

•

TO.1 - Utilidade de facer
un plan de márketing.

•

3,0Políticas de comunicación e
promoción de ventas. - A
comunicación como
variable do márketing e a
importancia da publicidade.

 Explicar a importancia
das políticas de
comunicación como
instrumentos do
márketing e a
importancia publicidade
como forma de
comunicación
empresarial.

•

Explicar concepto,
vantaxas e
instrumentos de
fidelización.

•

Identifica os
instrumentos que
forman parte do
chamado márketing mix
e relaciona os
conceptos, contido e
eslogan dun mensaxe
publicitario.

•

Coñecer as vantaxas e
intrumentos de
fidelización.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Diferentes manuais.•

PE.3 - Ferramentas e os
elementos básicos do
márketing.

•

PE.4 - A fidelidade da
clientela.

•

3,0As relacións públicas e a
RSC. - A imaxe da empresa
e a Responsabilidade
Social Corporativa.

Explicar a importancia
das relacións públicas e
a RSC.

• Analizar reportaxes,
conferencias,
comunicados de prensa
etc. relacionados con
un producto.

•

Analizar que debera
facer frente a opinión
pública unha empresa
que adopte estratexias
de responsabilidade no
marco da RSC.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

TO.2 - Ideas para
desarrollar unha
campaña publicitaria.

•

TO.3 - A influencia que
ten na imaxen da
empresa o concepto de
estratexia de
comunicación global.

•

9,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Aplicación de procedementos de calidade na atención o cliente. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Aplica procedementos de calidade na atención á clientela, e identifica os estándares establecidos. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A calidade do servicio e a satisfacción do cliente. 3,011.1 Identificar a calidade do servizo o cliente.

1.2 Coñecer os estándares de calidade.

O servicio posvenda. 6,022.1 Detectar os erros producidos na prestación do servicio.

2.2 Aplicar o tratamento adecudo na xestión das anomalías producidas.

9TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA8.1 Identificáronse os factores que inflúen na prestación do servizo á clientela. PE.1 - Factores que inflúen na prestación do
servizo á clientela.

•

S 15 CA8.2 Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela. PE.2 - Fases do procedemento de relación
coa clientela.

•

S 10 CA8.3 Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo. PE.3 - Estándares de calidade definidos na
prestación.

•

N 5 CA8.4 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se adiantar á incidencias nos
procesos.

TO.1 - Proceso a seguir utilizando a normas
ISO.

•

N 5 CA8.5 Detectáronse os erros producidos na prestación do servizo. OU.1 - Erros producidos na prestación do
servizo.

•

N 5 CA8.6 Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas. OU.2 - Tratamento adecuado .•

S 10 CA8.7 Explicouse o significado e a importancia do servizo posvenda nos procesos
comerciais.

PE.4 - Significado e importancia da
posvenda nos procesos comerciais.

•

S 10 CA8.8 Definíronse as variables constitutivas do servizo posvenda e a súa relación coa
fidelización da clientela.

PE.5 - Variables constitutivas do servizo
posvenda.

•

S 10 CA8.9 Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo
posvenda.

PE.6 - Situacións comerciais. que precisan
seguimento e servizo posvenda.

•

S 15  CA8.10 Describíronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade do
servizo posvenda, así como as súas fases e as súas ferramentas.

PE.7 - Métodos máis utilizados
habitualmente no control de calidade.

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos
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Contidos

 Calidade de servizo como elemento da competitividade da empresa.

 Tratamento de anomalías producidas na prestación do servizo.

 Procedementos de control do servizo.

 Avaliación e control do servizo.

 Control do servizo posvenda.

 Fidelización da clientela.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0A calidade do servicio e a
satisfacción do cliente. -
Valoración por parte do
cliente da atención recibida.

Explicar a importancia
da calidade no servicio
o clente e como
administrala.

• Coñecer a relación,
satisfacción do cliente
coa atención recibida e
como se planifica e
incorpora a calidade na
tarefa diaria dunha
organización.

• Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• PE.1 - Factores que
inflúen na prestación do
servizo á clientela.

•

PE.2 - Fases do
procedemento de
relación coa clientela.

•

PE.3 - Estándares de
calidade definidos na
prestación.

•

TO.1 - Proceso a seguir
utilizando a normas ISO.

•

6,0O servicio posvenda. -
Estrutura e organización do
servicio posvenda.

Explicar
procedementos de
control na atención o
cliente e no servicio
posvenda.

•

Amosar formas de
fidelizar o cliente.

•

Detectar os erros
producidos na
prestación do servicio
nun exemplo dado.

•

Elaborar un plan de
calidade aplicado o
servicio posvenda.

•

Actividades resoltas.• Material facilitado polo
profesor.

• OU.1 - Erros producidos
na prestación do servizo.

•

OU.2 - Tratamento
adecuado .

•

PE.4 - Significado e
importancia da posvenda
nos procesos comerciais.

•

PE.5 - Variables
constitutivas do servizo
posvenda.

•

PE.6 - Situacións
comerciais. que precisan
seguimento e servizo
posvenda.

•

PE.7 - Métodos máis
utilizados habitualmente
no control de calidade.

•

9,0TOTAL
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MÍNIMOS EXIXIBLES

 Selecciona técnicas de comunicación en relación coa estrutura e a imaxe da empresa, e cos fluxos de información existentes nela.

o Distinguíronse os elementos e os procesos que interveñen na comunicación.

o Recoñecéronse os obstáculos que poidan existir nun proceso de comunicación.

o Determinouse o mellor xeito e a mellor actitude á hora de presentar a mensaxe.

o Identificáronse os conceptos de imaxe e cultura da empresa.

o Diferenciáronse os tipos de organizacións e o seu organigrama funcional.

o Distinguíronse as comunicacións internas e externas, e os fluxos de información dentro da empresa.

Transmite información de xeito oral, tendo en conta os usos e os costumes socioprofesionais habituais da empresa.

o Identificáronse os principios básicos que cumpra ter en conta na comunicación verbal.

o Identificouse o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas comunicacións presenciais e non presenciais.

o Identificouse o interlocutor consonte as debidas normas de protocolo, e

adaptouse a actitude e a conversa á situación da que se parta.

o Elaborouse a mensaxe verbal de maneira concreta e precisa, tendo en conta as dificultades posibles na súa transmisión.

o Utilizáronse as expresións e o léxico que mellor se adapten ao tipo de comunicación e ás persoas interlocutoras.

o Presentouse a mensaxe verbal elaborada utilizando a linguaxe non verbal

máis axeitada.

o Analizáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións correctivas necesaria

Transmite información escrita aplicando as técnicas de estilo a cada tipo de documento propio da empresa e da Administración pública.

o Identificouse a persoa destinataria conforme as debidas normas de protocolo.

o Clasificáronse os tipos máis habituais de documentos dentro da empresa segundo a súa finalidade.

o Redactouse o documento apropiado cumprindo as normas ortográficas e sintácticas, en función da súa finalidade e da situación de

partida.

o Identificáronse as ferramentas de procura de información para elaborar a documentación.

Arquiva información en soporte impreso e informático, e recoñece os criterios de

eficiencia e aforro nos trámites administrativos.

o Describiuse a finalidade de organizar a información, así como os obxectivos perseguidos.

o Diferenciáronse as técnicas de organización de información que se poidan aplicar nunha empresa ou nunha institución, así como os

procedementos habituais de rexistro, clasificación e distribución da información nas organizacións.

o Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro, así como as prestacións das aplicacións informáticas específicas máis utilizadas, en

función das características da información que se almacene.

o Determináronse os sistemas de clasificación, rexistro e arquivo acaídos para o tipo de documentos.

o Recoñecéronse os procedementos de consulta e conservación da información e da documentación, e detectáronse os erros que se

puideran producir nel.

o Respectouse a normativa e os niveis de protección, seguridade e acceso á información, tanto en documentos físicos como en bases de

datos informáticas.

o Aplicáronse, na elaboración e no arquivo da documentación, as técnicas de 3R (reducir, reutilizar e reciclar).

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Recoñece necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación.

o Desenvolvéronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que faciliten a empatía coa clientela en situacións de atención ou

asesoramento.

o Identificáronse as fases do proceso de atención á clientela ou ás persoas consumidoras ou usuarias, a través de diferentes canles de

comunicación.

o Recoñecéronse os erros que se cometen máis habitualmente na comunicación coa clientela.

o Identificouse o comportamento da clientela.

o Analizáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo da clientela.

o Distinguíronse as etapas dun proceso comunicativo.

Atende consultas, queixas e reclamacións de posibles clientes, aplicando a normativa en materia de consumo.

o Describíronse as funcións do departamento de atención á clientela en empresas.

o Interpretouse a comunicación recibida por parte da clientela.

o Identificáronse os elementos da queixa ou da reclamación.

o Recoñecéronse as fases do plan interno de resolución de queixas e reclamacións.

o Identificouse e localizouse a información que cumpra subministrarlle á

clientela.

o Recoñeceuse a importancia da protección do consumidor.

o Identificouse a normativa en materia de consumo.

o Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación.

Potencia a imaxe de empresa, para o que aplica elementos e ferramentas do márketing.

o Identificouse o concepto de márketing.

o Recoñecéronse as funcións principais do márketing.

o Diferenciáronse as ferramentas e os elementos básicos do márketing.

o Identificouse a fidelización da clientela como un obxectivo prioritario do

márketing.

Aplica procedementos de calidade na atención á clientela, e identifica os estándares establecidos.

o Identificáronse os factores que inflúen na prestación do servizo á clientela.

o Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela.

o Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo.

o Explicouse o significado e a importancia do servizo posvenda nos procesos comerciais.

o Definíronse as variables constitutivas do servizo posvenda e a súa relación coa fidelización da clientela.

o Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo posvenda.

o Describíronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade do servizo posvenda, así como as súas fases e as súas

ferramentas.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

O sistema de cualificación será numérico, entre 0 e 10 puntos. En cada exame terán á súa disposición a calibración de cada cuestión.

Entenderanse superadas as probas cando acaden unha puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada unha delas. A cualificación de cada

avaliación parcial será a media ponderada das probas realizadas e superadas nas mesmas.

A cualificación da avaliación final do alumnado con todas as avaliacións parciais aprobadas, estará composta polas probas escritas parciais

superadas, constituindo a media das mesmas o 90% da cualificación final; e as actividades e traballo de aula o 10% restante.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumno que teña o módulo pendente, logo de realizada a segunda avaliación parcial, realizarase un informe de avaliación individualizado

que servirá de base para o deseño das correspondentes activades de recuperación, que se impartirán entre a data da segunda avaliación parcial e

a data da avaliación final. As actividades de recuperación , deste módulo realizarase nun periódo non superior a tres semanas (DOGA, nº 136-15

de xullo, 2011)

Se o finalizar o curso, ou a duración do módulo, o alumno/a non acadou os obxetivos mínimos esixidos, planificaránselle actividades de

recuperación ó longo do curso seguinte ou ben durante o periódo de tempo no que os seus compañeiros está a facer a FCT.

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

Os alumnos que perdesen o dereito de avaliación contínua, por razón de inasistencia reiterada, de tal maneira que non sexa posible utilizar os

instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terán dereito a realizar unha proba extraordinaria, previa a avaliación final.

O número de faltas que implica a perda do dereito de avaliación contínua nun determinado módulo, será do 10% da sua duración total (art. 25 da

orde 12 de xullo 2011)

O devandito alumnado non terá dereito a realizalas correspondentes actividades de recuperación para este módulo, a que se refiren os artigos

29.3, 31.4 e 34.3 da mancionada orde 12 de xullo.

A proba extraordinaria de avaliación, será de carácter obxectivo: sobre toda a programación do módulo. Para estes alumnos a nota final formarase

únicamente coa nota desta proba obxectiva e deberá ser 5 ou superior para superar o módulo (expresada con números enteriros, redondeada a

unidade máis próxima)

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

 O departamento da familia de administración e xestión realizará cunha frecuencia mensual, unha reunión para o seguimento da programación de

cada módulo. Na devandita reunión reflectirase o grado de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. a programación será revisada o inicio de cada curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

        A avaliación inicial realizarase no primeiro mes de curso e  terá por obxecto coñecer as características e a formación de cada alumna e

alumno, así como as súas capacidades, e servirá para orientar e situar ó alumnado en relación co seu perfil profesional correspondente.

        A través da avaliación inicial procurarase detectar os problemas de aprendizaxe concretos que presenta o alumnado. Unha vez detectadas

posibles necesidades de apoio educativo, poranse en marcha medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade, segundo proceda

en cada caso concreto (asesorados polo departamento de orientación).

        Os instrumentos empregados para realizar este diagnóstico son :

        Proba test.

        Calquera outra proba que permita identificar os seus coñecementos.
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Esta avaliación non levará en ningún caso cualificación

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

As medidas de reforzo consistirán basicamente na atención personalizada na aula e no establecemento de tarefas complementarias con

seguemento do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

         Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

         A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

         Os valores que favorecen a madurez intelectual e humana dos alumnos englóbanse nas chamadas ensinanzas ou temas transversais, que

non constitúen en si mesmos unha asignatura ou módulo, senón que deben ser tratados dende perspectivas académicas distintas e, polo tanto,

inciden parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

         O Departamento  de Administración debe facer fincapé nas súas ensinanzas na necesidade de tratar temas de Ética Empresarial e

Responsabilidade Social Corporativa. En todos os módulos, trátase o obxectivo social das empresas e os valores que despois se indican.

Ocuparémonos da ética no mundo dos negocios e trataremos de que o alumnado comprenda os principios morais e as normas que guían o

comportamento no mundo dos negocios. Como é lóxico tamén é preciso analizar as cuestións éticas da nosa vida. Nas ensinanzas transversais

tamén se propoñen valores que deben ser transmitidos:

     Educación para a igualdade entre os sexos.

     Educación para a saúde

     Educación ambiental

     Educación do consumidor

        Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

        A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

        Utilizarase a prensa para comentar noticias relacionadas co módulo ou termos económicos para que se familiaricen co novo vocabulario.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares xogan un papel esencial no reforzo e na dinamización do proceso formativo, dentro e fóra do

centro.

Sempre que o protocolo Covid-19 o permita, as actividades previstas no Departamento son as seguintes:

Actividades relacionadas co autoemprego
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Realización de Visitas a empresas e organismos públicos.

Comercio Xusto e consumo responsable.

Difusión de noticias de carácter empresarial

10.Outros apartados

10.1) INFORMACIÓN SOBRE A PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN AO ALUMNO

Ao comenzo do curso o alumnado será informado dos criterios de cualificación, así como dos contidos da programación do modulo.

O alumnado terá cun mes de antelación a data dos exames trimestrais e finais da materia. Non se permitirá ningún cambio de datas, salvo decisión

solo do profesor.

A programación estará a disposición do alumnado na xefatura de estudios e no departamento.

10.2) COVID-19

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO CONTEXTO COVID

1º Obxectivos desta adaptación.

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se esta

fose necesaria.

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos curriculares

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior.

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial.

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado.

2º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar.

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia: os obxectivos desta área non se modifican

b)Revisión das competencias clave: as competencias clave non se modifican

c)Revisión dos contidos: os contidos non se modifican

3º Adaptacións necesarias á docencia non presencial

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto): empregarase a

plataforma CLASSROOM e DRIVE.

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais.
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A docencia realizarase a través de Classroom co curso creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado.

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial.

Serán os mesmos que os empregados na concreción curricular de cada estándar de aprendizaxe.

d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática.

Ao alumnado deste nivel, de haber casos que non teñan acceso a internet ou non dispoñan dun equipo axeitado para conectarse e seguir de xeito

eficiente o ensino telemático, se a administración educativa non lles proporciona estes medios ou equipos axeitados, prestarémoslles equipos do

centro e  conexión á rede. Buscaremos solucións a través de entidades coma Cruz Vermella ou servizos do concello

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a mediante

Clasroom.
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