
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pontepedriña 2015/201615026753 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

COM Actividades comerciais Ciclos
formativos de
grao medio

CMCOM01Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1231 Dinamización do punto de venda 62015/2016 192160

MP1231_12 Organización da superficie comercial e merchandising 62015/2016 132110

MP1231_22 Rotulación, cartelaría e escaparatismo 62015/2016 6050

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

Elaboración

Impartición

SANMARTÍN OTERO, MARÍA LOURDES

Profesorado responsable

SANMARTÍN OTERO, MARÍA LOURDES

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de deseño

de espazos comerciais e escaparates.

A función de organización de espazos comerciais e deseño de escaparates abrangue aspectos

como:

- Organización e deseño de espazos comerciais.

- Deseño de escaparates.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Distribución e organización dun espazo comercial, analizando os elementos básicos

que o conforman.

- Selección de elementos interiores e exteriores da implantación comercial.

- Fixación de criterios de composición e montaxe de escaparates.

- Análise de información sobre psicoloxía das persoas consumidoras, tendencias, criterios

estéticos e criterios comerciais.

- Deseño de escaparates de diversos tipos.

- Organización da montaxe dun escaparate.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais i), j), q), r), s), t), u), v)

e w) do ciclo formativo, e as competencias f), m), n), ñ), o), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos

do módulo han versar sobre:

- Organización da superficie comercial aplicando técnicas de merchandising.

- Colocación, exposición e reposición dos produtos na zona de venda, atendendo a criterios

comerciais.

- Aplicación de técnicas de publicidade no lugar de venda e animación do establecemento.

- Realización dos escaparates e coidado dos elementos exteriores, aplicando as técnicas

profesionais.

- Aplicación de accións promocionais para rendibilizar os espazos de establecementos

comerciais.

- Aplicación de métodos de control de accións de merchandising.
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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 Organizar a superficie comercial, aplicando técnicas de aproveitamento óptimo de espazos e criterios de
seguridade e hixiene

DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL E
ORGANIZACIÓN
COMERCIAL

35 20

2 Colocar, expor e repoñer os productos na zona de venda, atendendo a criterios comerciais, a condicións de
seguridade e á normativa.

SURTIDO E LINEAL 30 20

3 Determinar accións promocionais para rendibilizar os espazos de establecementos comerciais, aplicando
técnicas para incentivar a venda, e para a capacitación e fidelización de clientela.

POLITICAS DE
COMUNICACIÓN E
PROMOCIÓN DE
VENDAS

35 15

4 Aplicar métodos de control de accións de merchandising e avalíar os resultados obtidosRELACIONS
PÚBLICAS E
ANALISIS DAS
ACCIONS DE
MERCHANDISING

32 15

5 Realizar traballos de decoración, sinalética, rotulación e cartelería, aplicando técnicas de publicidade e
animación no punto de venda

PUBLICIDADE NO
LUGAR DA VENDA

30 15

6 Realizar os escaparates adecuados ás características esenciais dos establecementos e coidalos elementos
exteriores, aplicando técnicas profesionais

ELEMENTOS
EXTERIORES ,
TECNICAS DE
ESCAPARATISMO E
MONTAXE DUN
ESCAPARATE

30 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL E ORGANIZACIÓN COMERCIAL 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de aproveitamento óptimo de espazos e criterios de seguridade e hixiene 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 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de elementos externos na vía pública

CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades da superficie de venda

CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na distribución dunha superficie de venda

CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun establecemento comercial

CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao establecemento comercial

CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo posible no
interior

CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de produtos, explicando vantaxes e inconvenientes

CA1.8 Identificouse a normativa de seguridade e hixiene referida á distribución en planta dunha superficie comercial

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa e trámites administrativos na apertura e na implantación.

 Recursos humanos e materiais no punto de venda.

 Técnicas de merchandising.

 Distribución dos corredores.

 Implantación das seccións.

 Comportamento da clientela no punto de venda.

 Determinantes do comportamento da poboación consumidora. Condicionantes externos.

 Zonas quentes e zonas frías.

 Normativa aplicable ao deseño de espazos comerciais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 SURTIDO E LINEAL 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Coloca, expón e repón os produtos na zona de venda, atendendo a criterios comerciais, a condicións de seguridade e á normativa 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 Delimitáronse as dimensións da variedade de produtos

CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos produtos, espazo dispoñible e tipo de lineal

CA2.3 Realizáronse simulacións de rotación dos produtos nos lineais dun establecemento comercial

CA2.4 Analizáronse os efectos que producen na poboación consumidora os modos de colocación de produtos nos lineais

CA2.5 Clasificáronse os produtos en familias, consonte a normativa

CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos en diversos niveis, zonas do lineal e posicións

CA2.7 Interpretáronse planogramas de implantación e reposición de produtos no lineal

CA2.8 Realizouse a distribución e a colocación dos produtos no lineal, aplicando técnicas de merchandising

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e caracterización da variedade de produtos.

 0Zonas e niveis do lineal.

  Sistemas de repartición e de reposición do lineal.

  Tipos de exposicións do lineal.

  Lineal óptimo e lineal mínimo.

  Características técnicas, comerciais e psicolóxicas dos produtos.

  Tempos de exposición.

  Facings: regras de implantación.

  Normativa.

 Obxectivos, criterios de clasificación e tipos de variedade de produtos.

 Métodos de determinación da variedade de produtos.

 Amplitude da variedade de produtos: largura e profundidade.
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Contidos

 Elección de referencias.

 Limiar de supresión de referencias.

 Disposición da moblaxe.

 Clasificación de produtos por familias, gamas, categorías, posicionamento, acondicionamento e codificación.

 Definición e funcións do lineal.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 POLITICAS DE COMUNICACIÓN E PROMOCIÓN DE VENDAS 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de establecementos comerciais, aplicando técnicas para incentivar a venda, e para a captación e
fidelización de clientela 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 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno establecemento comercial

CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional

CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional

CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis axeitadas

CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais

4.3.e) Contidos

Contidos

 Proceso de comunicación comercial: elementos básicos.

 0Execución das campañas.

  Efectos psicolóxicos e sociolóxicos das promocións na poboación consumidora.

  Normativa de seguridade e hixiene na realización de promocións de vendas.

 Mix de comunicación: tipos e formas.

 Políticas de comunicación.

 Promocións de fábrica, de distribución e dirixidas á poboación consumidora.

 Produtos gancho e produtos estrela.

 Publicidade no lugar de venda.

 Promoción de vendas.

 Relacións públicas.

 Elaboración de informes sobre política de comunicación utilizando aplicacións informáticas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 RELACIONS PÚBLICAS E ANALISIS DAS ACCIONS DE MERCHANDISING 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía os resultados obtidos 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 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control

CA4.2 Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción promocional

CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising

CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a cuantifican

CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Adecuación promocional ao establecemento e á planificación anual, mensual ou semanal.

 Criterios de control das accións promocionais.

 Razóns e índices económico-financeiros: marxe bruta, taxa de marca, existencias medias, rotación do existencias, rendibilidade bruta, etc.

 Análise de resultados.

 Razóns de control de eficacia de accións promocionais.

 Aplicación de medidas correctoras.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 PUBLICIDADE NO LUGAR DA VENDA 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza traballos de decoración, sinalética, rotulación e cartelaría, aplicando técnicas de publicidade e animación no punto de venda SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Animouse e decorouse o establecemento segundo a planificación anual, dinamizándoo segundo a política comercial do establecemento

CA1.2 Elaborouse papelaría segundo o libro de estilo corporativo dun establecemento

CA1.3 Asociáronse tipografías cos efectos que producen na poboación consumidora

CA1.4 Elaboráronse formas de cartelaría acordes con cada posicionamento e coa sinalética

CA1.5 Creáronse mensaxes que se lle queiran transmitir á clientela mediante as técnicas de rotulación, combinando materiais que consigan a harmonización entre forma, textura e cor

CA1.6 Utilizáronse programas informáticos de edición ao realizar carteis para o establecemento

CA1.7 Montáronse os elementos decorativos en condicións de seguridade e prevención de riscos laborais

4.5.e) Contidos

Contidos

 Publicidade no lugar de venda.

 Formas publicitarias específicas da publicidade no lugar de venda.

 Cartelaría no punto de venda.

 Tipos de elementos de publicidade: stoppers, pancartas, displays, carteis, etc.

 Normativa de seguridade e prevención de riscos laborais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 ELEMENTOS EXTERIORES , TECNICAS DE ESCAPARATISMO E MONTAXE DUN ESCAPARATE 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza os escaparates adecuados ás características esenciais dos establecementos e coida os elementos exteriores, aplicando técnicas profesionais SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizouse un estudo no que se analice o deseño e a montaxe de escaparates en establecementos comerciais de diferentes tipos

CA2.2 Explicáronse os efectos psicolóxicos que producen na poboación consumidora as técnicas utilizadas en escaparatismo

CA2.3 Argumentáronse as funcións e os obxectivos que pode ter un escaparate

CA2.4 Definíronse os criterios de valoración do impacto que pode producir un escaparate no volume de vendas

CA2.5 Especificáronse os criterios de selección dos materiais que se vaian utilizar e o orzamento dispoñible

CA2.6 Definíronse os criterios de composición e montaxe dos escaparates, atendendo a criterios comerciais

CA2.7 Deseñáronse escaparates aplicando os métodos axeitados e as técnicas precisas, segundo un bosquexo

CA2.8 Montáronse escaparates con obxectivos comerciais diversos

4.6.e) Contidos

Contidos

 Elementos exteriores.

 0Imaxe.

  Asimetría e simetría.

  Formas xeométricas.

  Eficacia do escaparate: razóns de control.

  A cor na definición do escaparate: psicoloxía e fisioloxía da cor.

  Iluminación en escaparatismo.

  Elementos para a animación do escaparate: módulos, carteis, sinalización, etc.

  Aspectos esenciais do escaparate.

  Principios de utilización e reutilización de materiais de campañas de escaparates.

  Bosquexos de escaparates.

 Normativa e trámites administrativos na implantación externa.
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Contidos

 0Programas informáticos de deseño e distribución de espazos.

  Planificación de actividades.

  Materiais e medios.

  Normativa de seguridade na montaxe dun escaparate e elementos exteriores.

 Escaparate: clases.

 Orzamento de implantación de escaparate.

 Cronograma.

 Criterios económicos e comerciais na implantación.

 Incidencias na implantación e medidas correctoras.

 O escaparate e a comunicación.

 Percepción e memoria selectiva.
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Cando un alumno/a sexa sorprendido nun examen copiando por calquer medio o instrumento posible, será expulsado da proba, e a sua calificación

será, en consecuencia, cero (0).

O proceso de avaliación do módulo será continuo. Os instrumentos de avaliación a utilizar para medir o nivel de adquisición das capacidades polos

alumnos e asignar a calificación a cada un deles, serán os seguintes:

PROBA ESCRITA (tipo examen) 80% da cualificación: que constará de parte teórica e de parte práctica sobre os contidos do módulo:

- Parte teórica: poderá incluír cuestións de diferente tipo: de conceptos, test, de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento, sobre

cuestións relacionadas cos contidos do módulo.

- Parte práctica: realizaránse varios supostos onde o alumnado teña que por en práctica os criterios de avaliación indicados nesta programación.

Cada proba calificarase sobre 8 sendo preciso acadar un mímimo de 4 o contestar satisfactoriamente o 50% da proba  para calcular a media si se

fai mais de unha proba por avaliación e sumar os 2 puntos das actividades ou traballos diarios.

TRABALLOS E PROXECTOS: 20% da cualificación:

Valoraránse as actividades realizadas diariamente, estas actividades estarán relacionadas con:

- Actividades relacionadas con cada unha das unidades didácticas.

- A presentación correcta dos traballos propostos, valorándose o esforzo pola pulcritude na elaboración dos mesmos, xunto coa eficiencia no uso

das aplicacións informáticas.

- As actividades realizadas no taller de comercio.

Si o comportamento do alumno/a fose considerado perxudicial para o normal desenvolvemento das clases, non se lle computarían os 2 puntos.

- A avaliación do módulo estará aprobada si o alumno/a obten a cualificación igual ou superior a 5.

- Si un alumno/a non pudese facer a proba do exame, so se lle repetirá se a falta de asistencia está debidamente xustificada, segundo as faltas de

asistencia que o alumno/a pode xustificar. Se non é o caso so fará unha proba de exame o día da recuperación.

- A cualificación final obterase coa media das avaliacións parciais, sendo imprescindible ter cada unha das avaliación parciais aprobadas.

- O redondeo efectuarase por exceso cando as décimas da cualificación sexan iguais ou superiores a 5 sempre que o alumnado non teña

incidencias negativas no relativo a comportamento na aula e actitude ante o traballo.

- Valorarase a  asistencia regular a clases, será imprescindible haber asistido máis dun 80% das horas reais impartidas  durante o periodo para ser

avaliado.

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

Si o alumno foi avaliado negativamente nas probas trimestrais faráselle unha recuperación da parte non superada antes do seguinte trimestre.
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Si chegado o mes de xuño o alumno/a ten algunha proba trimestral suspensa faráselle unha recuperación das partes non superadas nas semanas

adicadas a suficiencia antes da avaliación final.

Cando un alumno/a sexa avaliado negativamente na convocatoria ordinaria deste módulo, non tendo que repetir, deixarase constancia por escrito

das unidades  que ten que ser obxeto de recuperación, así como das actividades a desenvolver. Si a profesora o considera oportuno pode

indicarlle ó alumno/a a obriga de recuperar todo o módulo.

Tales actividades poderán consistir en:

- Realización de traballos e exercicios sobre aqueles aspectos nos que  se  detectaron maiores deficiencias.

- Realización dunha proba escrita sobre aqueles contidos nos que se  observou que o nivel de coñecementos do alumno/a é insuficiente, xa que

nesa parte non superou o módulo.

Respecto á calificación do sistema de recuperación, deberase  facer de maneira semellante á establecida para a avaliación extraordinaria.

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

 O procedemento extraordinario da avaliación para os alumnos que, debido as faltas de asistencia perderon o dereito a avaliación continua, estará

composto das seguintes probas:

A primeira consistirá na contestación as cuestiós escritas que propoña o profesor referentes os diferentes conceptos relacionados cos contidos do

módulo.  Valorarase sobre 10 puntos.

A segunda consistirá na realización de exercicios prácticos relacionados coas diferentes undidades didácticas. Valoraránse igualmente sobre 10

puntos.

A calificación final será a media das calificacións obtidas en cada unha das probas anterio-res, considerándose que o alumno superou o

procedemento extraordinario de avaliación cuando obtivo unha calificación final igual ou superior a 5 puntos.

Para o cálculo da media citada non se computarán as calificacións inferiores a 5 puntos. Polo tanto unha calificación de menos de 5 puntos

nalgunha das probas suporá unha cali-ficación final global negativa.

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

Farase un seguimento da programación alo menos mensualmente, reflectíndose no grao de cumprimento e, caso de haber algún retraso na

mesma, deberase indicar xunto cos motivos, engadindo solucións para atallar tal anomalía.

O mesmo tempo, e do mesmo modo que os alumnos son avaliados, nós debemos facer o mesmo respecto a nós mesmos, analizándonos e

pensando posibles solucións para atallar os posibles erros que poidamos cometer.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No mes de outubro celebrarase unha sesión de avaliación inicial  na que se tratará de coñecer, baseándonos na información acadada

anteriormente, as características e formación previa de cada alumno/a, así como as súas capacidades.

Cos datos obtidos nesta sesión estableceranse os criterios e as pautas que se terán en conta na avaliación do alumnado con necesidades

educativas especiais ou con algún tipo de discapacidade.

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

Unha vez detectados os alumnos con necesidades educativas especiais adoitaranse as medidas que o profesor/a considere axeitadas, ademais de
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seguir as consignadas no Plan de Atención á Diversidade do IES, en canto ás súas liñas xerais realizarase o seguinte:

1. As actividades deseñaranse con distintos graos de dificultade e distintos enfoques, para que todos os alumnos poidan realizalas con éxito.

2. Realizaranse se fose necesario actividades diferentes para diferentes agrupamentos de alumnos, de tal forma que poida atenderse a todos ós

alumnos, ou que algúns alumnos poidan ser tutorados polos seus propios compañeiros.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores forma parte dos obxectivos do Centro, polo que tamén de cada un dos módulos formativos.

En todo momento e polo tanto nas horas de clases tratarase de formar no seguintes:

- Respecto pola saúde persoal e colectiva.

- Toma de conciencia polos valores persoais.

- Valoración da necesidade do cumprimento das normas de convivencia.

- Igualdade ante as diferencias socio-culturais e trato non discriminatorio en tódolos aspectos inherentes.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita ao grupo Inditex en Arteixo

Visita Alcampo en Santiago de Compostela

Visita ao Centro Comercial As Cancelas

Ademais das que o departamento estime oportunas
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