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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Nº Unidade didáctica 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA:  ALMACÉN 

GRUPO: 1º FPB INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 
 

1 Recepción de mercadorías e xestión de entradas (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA1 - Recibe mercadorías tendo en conta a 
relación entre as súas características e as 

condicións de almacenamento previstas 

CA1.1 Relacionáronse etiquetas, embalaxes e medios de transporte coa tipoloxía de 

 produtos e de destinos, para a súa correcta manipulación 

   CA1.2 Identificáronse tipos de cargas e mercadorías en función das súas características específicas de 

manipulación 

   CA1.3 Verificouse a correspondencia entre as mercadorías recibidas e as súas etiquetas e/ou o contido 

do albará 

   CA1.4 Identificáronse os tipos de documentos relacionados coa recepción (pedido, albará, etiquetas, 

cartas de porte, acta e informe de recepción) 

   CA1.5 Recoñecéronse as discrepancias e as anomalías máis frecuentes das cargas 

   CA1.6 Extraeuse unha mostra dunha carga para a súa inspección 

   CA1.7 Clasificáronse mercadorías conforme as súas características e as condicións de conservación 

   CA1.8 Describíronse os procesos de desconsolidación e desembalaxe de cargas manualmente ou 
utilizando as ferramentas adecuadas 

   CA1.9 Utilizáronse follas de cálculo para cubrir fichas de almacén 

   CA1.10 Elaborouse un informe co resultado da recepción, utilizando aplicacións informáticas 

  CA1.11 Empregouse tempo e esforzo en ampliar coñecementos e información 

 complementaria 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Etiquetaxe e codificación de mercadorías (ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA2 - Etiqueta mercadorías mediante 

aplicacións informáticas específicas, valorando o 
control da rastrexabilidade que posibilita o seu 
rexistro e a súa codificación 

 CA2.1 Identificáronse sistemas de codificación de mercadorías 

   CA2.2 Describíronse os contidos e os significados dos códigos 

   CA2.3 Consultouse un índice de códigos nunha base de datos de almacén 

   CA2.4 Etiquetáronse mercadorías co código de xeito visible 

   CA2.5 Indicáronse condicións de manipulación e conservación dos produtos 

   CA2.6 Describiuse a rastrexabilidade das mercadorías a partir da etiqueta e dos documentos de control 

   CA2.7 Realizouse a alta no rexistro de existencias utilizando aplicacións informáticas 

   CA2.8 Respectáronse e aplicáronse as medidas de prevención e seguridade de riscos laborais no almacén 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Almacenaxe de produtos e mercadorías (ADQUIRIDAS) 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA3 - Almacena produtos e mercadorías, e 

xustifica a súa colocación e as condicións de 
almacenamento en función do espazo dispoñible 

 CA3.1 Clasificáronse os tipos de almacéns 

   CA3.2 Identificouse a situación física das zonas do almacén 

   CA3.3 Describíronse sistemas básicos e regras xerais de colocación de mercadorías no almacén para 
aproveitar optimamente o espazo dispoñible 

   CA3.4 Interpretáronse ordes de movemento de mercadorías e produtos para aproveitar optimamente o 
espazo de almacenaxe ou proceder á súa expedición ou á súa subministración 

  CA3.5 Describiuse o funcionamento de carretas automotoras para a manipulación de 

 cargas 

  CA3.6 Colocáronse cargas ou mercadorías no lugar indicado na orde de traballo, tendo en conta 
as súas características e as súas condicións de manipulación 

  CA3.7 Utilizáronse medios informáticos para transmitir con precisión a información dos 
movementos de cargas e mercadorías que se realizan 

  CA3.8 Aplicáronse e respectáronse as medidas de seguridade e prevención de riscos no almacén 

  CA3.9 Mantívose o almacén limpo e ordenado 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Operacións básicas de control de existencias (NON ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA4 - Colabora na elaboración de inventarios de 
mercadorías, realizando operacións básicas de 
control de existencias mediante ferramentas 

informáticas de control de almacéns 

 CA4.1 Describiuse a documentación técnica relacionada co almacén 

   CA4.2 Relacionouse a almacenaxe mínima co tempo de aprovisionamento de provedores/as e a 

demanda 

   CA4.3 Identificáronse os tipos de almacenaxe e de inventarios, así como as súas variables  

   CA4.4 Realizouse inventario de produtos existentes nun almacén, elaboráronse partes de incidencia, en 

caso necesario, e comunicáronse necesidades de reaprovisionamento e roturas de existencias 

   CA4.5 Sinaláronse os mecanismos que se empregan para asegurar a renovación de almacenaxes e o 

mantemento das existencias mínimas 

   CA4.6 Identificouse o sistema óptimo de reposición de existencias en función do tipo de almacén 

   CA4.7 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas de control de almacéns 

   CA4.8 Elaborouse a información asociada ao control do almacén, de xeito ordenado, estruturado, claro e 
preciso, utilizando procesadores de texto e follas de cálculo 

   CA4.9 Valorouse a relevancia do control de almacén na distribución comercial e no proceso produtivo 
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Nº Unidade didáctica 

5 Preparación de pedidos e expedición de mercadorías (NON ADQUIRIDAS) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

 RA5 - Prepara pedidos para a súa expedición, 
tendo en conta a relación das características e 
das condicións de manipulación e conservación 

de mercadorías e produtos coas ordes de 
traballo e os documentos de expedición 

CA5.1 Interpretouse a normativa que regula a embalaxe e a etiquetaxe das mercadorías e 

 dos produtos 

   CA5.2 Relacionáronse as características dos tipos de embalaxe coas características físicas e técnicas 

dos produtos e das mercadorías, coas súas condicións de manipulación e co seu transporte 

   CA5.3 Describíronse, a partir da orde de pedido, as mercadorías que cumpra expedir 

   CA5.4 Verificouse, a partir das fichas de almacén, que exista mercadoría suficiente para cubrir o pedido  

   CA5.5 Describíronse os movementos que haxa que realizar no almacén ata localizar a mercadoría na 
zona de expedición e os equipamentos adecuados de manipulación 

   CA5.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para cubrir notas de entrega 

   CA5.7 Rexistráronse saídas de mercadorías en fichas de almacén e documentación técnica 

   CA5.8 Creáronse etiquetas e determinouse o lugar que deben ocupar na embalaxe, así como os sinais de 

protección da mercadoría 

   CA5.9 Interpretáronse ordes de carga, identificando o lugar de colocación da mercadoría no medio de 

transporte en función das súas características físicas e o seu destino 

   CA5.10 Demostrouse responsabilidade ante erros 

 

 

 

AS DÚAS UD. SERÍA MOI CONVINTE RETOMALAS NALGÚN MOMENTO 

PARA REMATAR O MÓDULO CON UNS COÑECEMENTOS BÁSICOS QUE 

NON CONSEGUIRON ATA O MES DE MARZO. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 
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Avaliación. 

Procedementos avaliación:  

Os alumnos superaron as dúas primeiras avaliacións. 

Nestes meses de confinamento, propóñense clases vía Webex, e traballos 

semanais. 

Instrumentos avaliación:  

Traballo semanal individual de cada un de eles. 

Cualificación final :  

A cualificación final será baseada en función da participación activa do 

alumno/a, nas clases presenciais online realizadas e nos traballos entregados 

semanalmente. 

Proba extraordinaria de setembro: 

NON PROCEDE 

 

Alumnado de materia pendente  

Criterios de avaliación: 

NON PROCEDE 

Criterios de cualificación: 

NON PROCEDE 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

NON PROCEDE 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación). 
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Actividades : 

TRABALLOS SEMANAIS DA ASIGNATURA, AFIANZANDO AS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DURANTE AS DÚAS PRIMEIRAS 

AVALIACIÓNS 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

COMUNICACIÓN CON ELES VÍA E-MAIL, E MEDIANTE CLASES 

VIRTUAIS (WEBEX) 

Materiais e recursos : 

CADERNO DA ASIGNATURA E BÚSQUEDA NA INTERNET 

 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias. VÍA E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


