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

A cidade de Santiago de Compostela e eminentemente comercial, e nas cercanías existen dous polígonos industriais (Polígono do Tambre e

Polígono de Costa Vella) onde se ubican empresas transitarias, transportistas e importadoras e exportadoras.

Ademais o alumnado deste centro ven de localidades cercanas (A Estrada, Padrón, Ribeira, etc,.) onde están ubicadas asi mesmo empresas que

exportan diversos productos e servicios.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Envases, embalaxes, contenedoresProtección física da
mercadoría

36 18

2 Seguros no transporte de mercadoríasProtección xurídica da
mercadoría

8 2

3 Modos e medios, características, normativa básica, profesionais que interveñen no transporte internacionalAspectos xerais do
transporte
internacional

30 18

4 Incoterms adecuados segundo o medio de transporte a utilizarIncotems para o
transporte

15 4

5 Características, vehículos, normativa, documentaciónTransporte por estrada 43 17

6 Características,tipos de buques, normativa, documentaciónTransporte marítimo 43 18

7 Características,tipos de avións, normativa, documentaciónTransporte aéreo 32 11

8 Características,tipos de combinación de transporte, normativa, documentaciónTransporte multimodal 10 8

9 Características,interconexión con outros medios, normativa, documentaciónTransporte ferroviario 7 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Protección física da mercadoría 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os elementos que garanten a integridade e o tránsito das mercadorías, identificando as situacións de risco habituais. 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 Identificouse a lexislación específica segundo o tipo de produto, a mercadoría perigosa e perecedoira, animais vivos ou de gran volume.

CA1.2 Seleccionáronse os medios de protección física, as embalaxes e/ou as coberturas exteriores adecuadas á mercadoría, así como o medio de transporte e as posibles manipulacións
nos centros de carga.

CA1.3 Describíronse as condicións de sinalización, rotulaxe e etiquetaxe necesarias.

CA1.4 Fixáronse as necesidades específicas para a estiba e a colocación de mercadorías segundo a súa natureza e a cadea de transporte utilizada.

CA1.5 Valorouse a importancia de dar instrucións concretas e delimitado as competencias dos axentes externos que interveñen nas operacións de transporte.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Integridade física de mercadorías. Unidades de transporte e embalaxes.

 Riscos da fase do transporte.

 Protección física de mercadorías e tipos de embalaxe: homologación e normalización das embalaxes.

 Contedores: dimensións, materiais, resistencia, identificación e clasificación.

 Tipos de contedores: aéreos e marítimos.

 Palés aéreos e marítimos.

 Normativa sobre a consolidación e a compatibilidade de produtos.

 Manipulación e estiba/desestiba de mercadorías.

 Marcas. Códigos de barras.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Protección xurídica da mercadoría 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Tramita o seguro das mercadorías durante o transporte, axustándose á normativa e ás condicións establecidas no contrato de compravenda internacional. 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 Describíronse as características básicas dun contrato de seguro no transporte internacional de mercadorías e os elementos que o constitúen.

CA2.2 Identificáronse os riscos máis habituais nunha operación de compravenda internacional de mercadorías e as necesidades de cobertura, para garantir a chegada das mercadorías ao
seu destino nas debidas condicións.

CA2.3 Determináronse os sistemas de protección xurídica das mercadorías e os tipos de pólizas de seguro máis utilizadas no comercio internacional, segundo a modalidade de transporte
utilizado.

CA2.4 Utilizáronse as cláusulas que habitualmente se inclúen nas pólizas de seguro.

CA2.5 Establecéronse os procedementos de contratación do seguro nas operacións de comercio internacional.

CA2.6 Seleccionouse a póliza de seguro máis adecuada para cada operación de comercio internacional segundo as características das mercadorías e os modos de transporte utilizados na
expedición.

CA2.7 Estableceuse o procedemento que cumpra seguir en caso de sinistro ou incidencias xurdidas nas operacións de comercio internacional cubertas cunha póliza de seguro.

CA2.8 Obtívose información sobre as principais compañías de seguros que operan no mercado, tramitando os riscos a través das ferramentas informáticas das súas páxinas web.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Protección xurídica das mercadorías. Seguro no transporte internacional de mercadorías: marco legal.

 Contrato de seguro: características esenciais e elementos; dereitos e obrigas das partes.

 Tipos de pólizas de seguro segundo a modalidade de transporte. Seguro no transporte marítimo: perda total física e/ou presunta; avaría grosa e/ou simple; principio de universaldade do
risco; cláusulas IC; normativa. Seguro no transporte terrestre, no aére
 Identificación de riscos asegurables e necesidades de cobertura.

 Selección da póliza máis adecuada en función das condicións do contrato de compravenda e os incoterms.

 Procedemento de xestión e contratación da póliza: documentación.

 Actuación en caso de incidencia ou sinistro: procedemento de declaración e valoración-liquidación de danos asegurados.

 Utilización das ferramentas informáticas para a xestión de seguros.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aspectos xerais do transporte internacional 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a conveniencia dos modos e os medios de transporte, logo de avaliar as alternativas. SI

RA2 - Selecciona os modos e medios de transporte e as rutas óptimas, logo de analizar as alternativas. NO

RA4 - Formaliza e xestiona a documentación das operacións de transporte internacional, analizando os requisitos exixidos en cada modo e medio de transporte
utilizado, en función da mercadoría enviada. NO

RA5 - Secuencia as fases habituais do transporte e as posibles incidencias, utilizando os sistemas de comunicación, xestión e supervisión adecuados en cada
operación. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os modos de transporte.

CA1.2 Definíronse as características e os medios de transporte utilizados en cada modalidade.

CA1.3 Interpretáronse as normas básicas que regulan as modalidades de transporte e clasificáronse as súas variables, para o que se analizaron as vantaxes e os inconvenientes.

CA1.4 Determináronse as alternativas segundo a mercadoría e os puntos de orixe e de destino.

CA1.5 Recoñecéronse as infraestruturas loxísticas dispoñibles.

CA1.6 Valoráronse os requisitos e a lexislación específica aplicable ás mercadorías perigosas.

CA1.7 Recoñecéronse as funcións dos profesionais que poden intervir nas expedicións internacionais.

CA1.8 Analizouse a normativa legal española e internacional aplicable, segundo o modo de transporte e a operación.

CA2.1 Recoñecéronse os elementos básicos da xeografía viaria, ferroviaria, marítima e aérea dos estados membros da Unión Europea e doutros países.

CA2.9 Valorouse a aposta por medios que contribúan a políticas de conservación ambientais.

CA4.7 Seleccionáronse os soportes de rexistro e arquivo, e o sistema de clasificación e mantemento máis adecuado para a operativa de transporte internacional.

CA4.9 Aplicáronse, na formalización e no arquivo da documentación, as técnicas dos tres erres (reducir, reutilizar e reciclar).

CA5.1 Analizouse a importancia da localización da mercadoría ao longo do percorrido.

CA5.2 Sinaláronse os medios de seguimento e supervisión de cada operación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Variables do transporte.

 Mercadorías perigosas: marco normativo.
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Contidos

 Normas UNE da calidade da xestión do transporte público.

 Organismos públicos e empresas públicas do transporte.

 Plataformas loxísticas.

 Puntos físicos de orixe e destino.

 Terminais de carga e puntos de fronteira.

 Características de carga.

 Operativa de carga: transbordo, tránsito e consolidación.

 Planificación e distribución de cargas.

 Selección de rutas. Confección óptima de rutas de transporte e alternativas. Métodos de selección de rutas óptimas. Avaliación de alternativas. Externalización.

 Contrato de transporte: aspectos xerais.

 Sistemas de responsabilidade. Transferencia de riscos.

 Danos resarcibles.

 Suxeitos do contrato de transporte: dereitos e obrigas.

 Axentes no transporte internacional: axentes transitarios, axentes de alfándegas, axentes marítimos, corredores marítimos (shipbroker), correspondentes e delegados.

 Sistemas de información e comunicación. Sistemas de intercambio de información.

 Puntos de verificación da mercadoría e rastrexabilidade.

 Variacións producidas na ruta.

 Indicadores de calidade e medidas correctoras.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Incotems para o transporte 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora e formaliza contratos de transporte, para o que calcula os custos correspondentes. NO

4.4.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 contratos de transporte tendo en conta os incoterms e as obrigas de cada unha das partes contratantes.

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Termos internacionais de comercio. Finalidade e clasificación dos incoterms.

 Transferencia de riscos. Convenios internacionais. Cámara de Comercio Internacional (IC).

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Transporte por estrada 43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona os modos e medios de transporte e as rutas óptimas, logo de analizar as alternativas. NO

RA3 - Elabora e formaliza contratos de transporte, para o que calcula os custos correspondentes. NO

RA4 - Formaliza e xestiona a documentación das operacións de transporte internacional, analizando os requisitos exixidos en cada modo e medio de transporte
utilizado, en función da mercadoría enviada. NO

RA5 - Secuencia as fases habituais do transporte e as posibles incidencias, utilizando os sistemas de comunicación, xestión e supervisión adecuados en cada
operación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación e dos medios de transporte.

   CA2.2.1 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan no transporte por estrada

CA2.3 Recoñecéronse as áreas de cobertura da ruta e os puntos operativos estratéxicos.

   CA2.3.1 Recoñecéronse as áreas de cobertura da ruta e os puntos operativos estratéxicos no transporte por estrada

CA2.4 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta máis adecuada.

   CA2.4.1 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta máis
adecuada no transporte por estrada

CA2.5 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

   CA2.5.1 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no transporte por estrada

CA2.6 Consideráronse as posibilidades de consolidación e/ou transbordo da mercadoría, así como a fraxilidade e o perigo da mercadoría.

CA2.7 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes de externalizar algunhas ou todas as fases do transporte.

CA2.8 Definíronse indicadores de calidade que permitan valorar as decisións tomadas e aplicar melloras en futuras operacións.

CA3.2 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

   CA3.2.1 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte por estrada

CA3.3 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

   CA3.3.1 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte por estrada

CA3.4 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

   CA3.4.1 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte por estrada

CA3.5 Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos axeitados.
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Criterios de avaliación

   CA3.5.1 Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

   CA3.7.1 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría e nunha ruta por estrada

CA3.8 Relacionáronse as incidencias producidas nas operacións coas actuacións posteriores para a súa resolución.

CA4.1 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

   CA4.1.1 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte por estrada

CA4.2 Determinouse a tipoloxía de permisos de circulación ou navegación requiridos en cada modalidade de transporte, e os trámites para a súa expedición e a súa renovación.

   CA4.2.1 Determinouse a tipoloxía de permisos de circulación en camión, e os trámites para a súa expedición e a súa renovación.

CA4.3 Xestionáronse os permisos e as autorizacións previas necesarias.

CA4.4 Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA4.5 Describíronse os procesos de inspección das operacións de exportación, importación, entregas intracomunitarias, adquisicións intracomunitarias e de compra ou venda domésticas.

CA4.6 Aseguráronse as condicións de seguimento e rastrexabilidade da mercadoría.

CA4.8 Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información, así como a normativa.

CA5.3 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e destino.

   CA5.3.1 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación de transporte por estrada, ruta e destino.

CA5.4 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación e modo de transporte.

   CA5.4.1 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación neste modo de transporte.

CA5.5 Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA5.6 Especificáronse os indicadores de calidade do servizo de transporte e as actuacións en caso de desviacións endóxenas repetitivas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Transporte por estrada: características.  Tipos de vehículos.  Marco normativo nacional e internacional: LOTT, convenio CMR e convenio TIR.

 Clases de contrato segundo o medio e o modo de transporte utilizado.

   Contrato de transporte por estrada: CMR

 Técnicas e tarifas de transporte: compoñentes.

   Técnicas e tarifas de transporte por estrada: compoñentes.

 Custos fixos e variables: cálculo e control. Tributos que afectan o transporte.
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Contidos

   Custos fixos e variables: cálculo e control. Tributos que afectan o transporte por estrada.

 Documentación de operacións de transporte segundo o modo elixido. Transporte marítimo: coñecemento de embarque (bill of lading) e póliza de fretamento. Transporte terrestre: carta de
porte CMR, caderno TIR e carta de porte CIM. Transporte aéreo: coñecemen
   Documento CMR, caderno TIR

 Documentación de operacións de transporte de mercadorías especiais.

   Documentación de operacións de transporte de mercadorías especiais no transporte por estrada

 Organismos de inspección.

   Organismos de inspección dos camións e da mercadoría
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Transporte marítimo 43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona os modos e medios de transporte e as rutas óptimas, logo de analizar as alternativas. NO

RA3 - Elabora e formaliza contratos de transporte, para o que calcula os custos correspondentes. NO

RA4 - Formaliza e xestiona a documentación das operacións de transporte internacional, analizando os requisitos exixidos en cada modo e medio de transporte
utilizado, en función da mercadoría enviada. NO

RA5 - Secuencia as fases habituais do transporte e as posibles incidencias, utilizando os sistemas de comunicación, xestión e supervisión adecuados en cada
operación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación e dos medios de transporte.

   CA2.2.2 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación no transporte marítimo

CA2.3 Recoñecéronse as áreas de cobertura da ruta e os puntos operativos estratéxicos.

   CA2.3.2 Recoñecéronse as áreas de cobertura da ruta e os puntos operativos estratéxicos no transporte marítimo

CA2.4 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta máis adecuada.

   CA2.4.2 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta marítima
máis adecuada.

CA2.5 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

   CA2.5.2 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no transporte marítimo

CA2.6 Consideráronse as posibilidades de consolidación e/ou transbordo da mercadoría, así como a fraxilidade e o perigo da mercadoría.

CA2.7 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes de externalizar algunhas ou todas as fases do transporte.

CA2.8 Definíronse indicadores de calidade que permitan valorar as decisións tomadas e aplicar melloras en futuras operacións.

CA3.2 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

   CA3.2.2 Formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte marítimo

CA3.3 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

   CA3.3.2 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte marítimo

CA3.4 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

   CA3.4.2 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte marítimo

CA3.5 Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos axeitados.
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Criterios de avaliación

   CA3.5.2 Calculouse o custo das operacións de transporte marítimo, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

   CA3.7.2 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría e a ruta.

CA3.8 Relacionáronse as incidencias producidas nas operacións coas actuacións posteriores para a súa resolución.

CA4.1 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

   CA4.1.2 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, e a ruta do transporte marítimo

CA4.2 Determinouse a tipoloxía de permisos de circulación ou navegación requiridos en cada modalidade de transporte, e os trámites para a súa expedición e a súa renovación.

   CA4.2.2 Determinouse a tipoloxía de permisos de navegación requiridos no transporte marítimo.

CA4.3 Xestionáronse os permisos e as autorizacións previas necesarias.

CA4.4 Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA4.5 Describíronse os procesos de inspección das operacións de exportación, importación, entregas intracomunitarias, adquisicións intracomunitarias e de compra ou venda domésticas.

CA4.6 Aseguráronse as condicións de seguimento e rastrexabilidade da mercadoría.

CA4.8 Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información, así como a normativa.

CA5.3 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e destino.

   CA5.3.2 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, ruta e destino no transporte marítimo

CA5.4 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación e modo de transporte.

   CA5.4.2 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación neste modo de transporte.

CA5.5 Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA5.6 Especificáronse os indicadores de calidade do servizo de transporte e as actuacións en caso de desviacións endóxenas repetitivas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Transporte marítimo: características.  Elementos persoais e reais. Clasificación dos buques de carga. Marco normativo nacional e internacional: código de comercio. Transporte de liña
regular e réxime de fretamentos. Autopistas do mar: sistema portuario.
 Transporte fluvial: marco normativo.

 Clases de contrato segundo o medio e o modo de transporte utilizado.

   Contrato de transporte marítimo Bil of Lading

 Técnicas e tarifas de transporte: compoñentes.

   Técnicas e tarifas do transporte marítimo: compoñentes.
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Contidos

 Custos fixos e variables: cálculo e control. Tributos que afectan o transporte.

   Custos fixos e variables: cálculo e control. Tributos que afectan o transporte marítimo.

 Documentación de operacións de transporte segundo o modo elixido. Transporte marítimo: coñecemento de embarque (bill of lading) e póliza de fretamento. Transporte terrestre: carta de
porte CMR, caderno TIR e carta de porte CIM. Transporte aéreo: coñecemen
   Documentación de operacións de transporte marítimo: coñecemento de embarque (bill of lading) e póliza de fretamento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Transporte aéreo 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona os modos e medios de transporte e as rutas óptimas, logo de analizar as alternativas. NO

RA3 - Elabora e formaliza contratos de transporte, para o que calcula os custos correspondentes. NO

RA4 - Formaliza e xestiona a documentación das operacións de transporte internacional, analizando os requisitos exixidos en cada modo e medio de transporte
utilizado, en función da mercadoría enviada. NO

RA5 - Secuencia as fases habituais do transporte e as posibles incidencias, utilizando os sistemas de comunicación, xestión e supervisión adecuados en cada
operación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación e dos medios de transporte.

   CA2.2.3 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación no transporte aéreo

CA2.4 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta máis adecuada.

   CA2.4.3 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta máis
adecuada no transporte aéreo.

CA2.5 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

   CA2.5.3 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no transporte aéreo.

CA2.8 Definíronse indicadores de calidade que permitan valorar as decisións tomadas e aplicar melloras en futuras operacións.

CA3.2 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

   CA3.2.3 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, AWB

CA3.3 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

   CA3.3.3 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte aéreo

CA3.4 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

   CA3.4.3 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte aéreo.

CA3.5 Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos axeitados.

   CA3.5.3 Calculouse o custo de operacións de transportes aéreos, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

   CA3.7.3 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, nun transporte aéreo.
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Criterios de avaliación

CA3.8 Relacionáronse as incidencias producidas nas operacións coas actuacións posteriores para a súa resolución.

CA4.1 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

   CA4.1.3 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte aéreo.

CA4.3 Xestionáronse os permisos e as autorizacións previas necesarias.

CA4.4 Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA4.5 Describíronse os procesos de inspección das operacións de exportación, importación, entregas intracomunitarias, adquisicións intracomunitarias e de compra ou venda domésticas.

CA4.6 Aseguráronse as condicións de seguimento e rastrexabilidade da mercadoría.

CA4.8 Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información, así como a normativa.

CA5.2 Sinaláronse os medios de seguimento e supervisión de cada operación.

CA5.3 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e destino.

   CA5.3.3 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, ruta e destino no transporte aéreo.

CA5.4 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación e modo de transporte.

   CA5.4.3 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación de transporte aéreo.

CA5.5 Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA5.6 Especificáronse os indicadores de calidade do servizo de transporte e as actuacións en caso de desviacións endóxenas repetitivas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Transporte aéreo: características.  Tipos de avións. Marco normativo nacional e internacional: OACI e IATA.

 Clases de contrato segundo o medio e o modo de transporte utilizado.

   Contrato de transporte aéreo AWB

 Técnicas e tarifas de transporte: compoñentes.

   Técnicas e tarifas do transporte aéreo: compoñentes.

 Custos fixos e variables: cálculo e control. Tributos que afectan o transporte.

   Custos fixos e variables do transporte aéreo. Tributos que afectan o transporte

 Documentación de operacións de transporte segundo o modo elixido. Transporte marítimo: coñecemento de embarque (bill of lading) e póliza de fretamento. Transporte terrestre: carta de
porte CMR, caderno TIR e carta de porte CIM. Transporte aéreo: coñecemen
   Coñecemento aéreo AWB
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Transporte multimodal 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona os modos e medios de transporte e as rutas óptimas, logo de analizar as alternativas. NO

RA3 - Elabora e formaliza contratos de transporte, para o que calcula os custos correspondentes. NO

RA4 - Formaliza e xestiona a documentación das operacións de transporte internacional, analizando os requisitos exixidos en cada modo e medio de transporte
utilizado, en función da mercadoría enviada. NO

RA5 - Secuencia as fases habituais do transporte e as posibles incidencias, utilizando os sistemas de comunicación, xestión e supervisión adecuados en cada
operación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación e dos medios de transporte.

   CA2.2.4 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación no transporte multimodal.

CA2.4 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta máis adecuada.

   CA2.4.4 Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de contrato, para seleccionar a ruta máis
adecuada no transporte multimodal

CA2.5 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

   CA2.5.4 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no transporte multimodal

CA2.8 Definíronse indicadores de calidade que permitan valorar as decisións tomadas e aplicar melloras en futuras operacións.

CA3.2 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

   CA3.2.4 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte multimodal

CA3.3 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

   CA3.3.4 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte multimodal.

CA3.4 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

   CA3.4.4 Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte multimodal.

CA3.5 Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos axeitados.

   CA3.5.4 Calculouse o custo de operacións de transporte multimodal, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

   CA3.7.4 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, no transporte multimodal
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Criterios de avaliación

CA3.8 Relacionáronse as incidencias producidas nas operacións coas actuacións posteriores para a súa resolución.

CA4.1 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

   CA4.1.4 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte multimodal.

CA4.3 Xestionáronse os permisos e as autorizacións previas necesarias.

CA4.4 Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA4.5 Describíronse os procesos de inspección das operacións de exportación, importación, entregas intracomunitarias, adquisicións intracomunitarias e de compra ou venda domésticas.

CA4.6 Aseguráronse as condicións de seguimento e rastrexabilidade da mercadoría.

CA4.8 Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información, así como a normativa.

CA5.3 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e destino.

   CA5.3.4 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, ruta e destino no transporte multimodal.

CA5.4 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación e modo de transporte.

   CA5.4.4 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación de transporte multimodal.

CA5.5 Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA5.6 Especificáronse os indicadores de calidade do servizo de transporte e as actuacións en caso de desviacións endóxenas repetitivas.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Combinación de modos de transporte: puntos operativos estratéxicos e puntos de intercambio. Tipoloxía de empresas e servizos.

 Transporte multimodal:  Sistemas e combinacións. Operador de transporte multimodal. Marco normativo. Convenio de Xenebra.

 Clases de contrato segundo o medio e o modo de transporte utilizado.

   Contrato de transporte multimodal FIATA

 Técnicas e tarifas de transporte: compoñentes.

   Técnicas e tarifas do transporte multimodal: compoñentes.

 Custos fixos e variables: cálculo e control. Tributos que afectan o transporte.

   Custos fixos e variables do transporte multimodal

 Documentación de operacións de transporte segundo o modo elixido. Transporte marítimo: coñecemento de embarque (bill of lading) e póliza de fretamento. Transporte terrestre: carta de
porte CMR, caderno TIR e carta de porte CIM. Transporte aéreo: coñecemen
   Coñecemento de embarque multimodal, FIATA
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Transporte ferroviario 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona os modos e medios de transporte e as rutas óptimas, logo de analizar as alternativas. NO

RA3 - Elabora e formaliza contratos de transporte, para o que calcula os custos correspondentes. NO

RA4 - Formaliza e xestiona a documentación das operacións de transporte internacional, analizando os requisitos exixidos en cada modo e medio de transporte
utilizado, en función da mercadoría enviada. NO

RA5 - Secuencia as fases habituais do transporte e as posibles incidencias, utilizando os sistemas de comunicación, xestión e supervisión adecuados en cada
operación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación e dos medios de transporte.

   CA2.2.5 Obtívose información sobre posibles provedores e os servizos que prestan, en función das características da operación no transporte ferroviario

CA2.5 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

   CA2.5.5 Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no transporte ferroviario

CA2.8 Definíronse indicadores de calidade que permitan valorar as decisións tomadas e aplicar melloras en futuras operacións.

CA3.2 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

   CA3.2.5 Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte ferroviario

CA3.3 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

   CA3.3.5 Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte ferroviario

CA3.5 Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos axeitados.

   CA3.5.5 Calculouse o custo de operacións de transporte ferroviario, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

   CA3.7.5 Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, no transporte ferroviario

CA3.8 Relacionáronse as incidencias producidas nas operacións coas actuacións posteriores para a súa resolución.

CA4.1 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

   CA4.1.5 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte ferroviario.

CA4.4 Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.
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Criterios de avaliación

CA4.6 Aseguráronse as condicións de seguimento e rastrexabilidade da mercadoría.

CA4.8 Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información, así como a normativa.

CA5.3 Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e destino.

   CA5.3.5 Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte ferroviario.

CA5.4 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación e modo de transporte.

   CA5.4.5 Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada operación de transporte ferroviario.

CA5.5 Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA5.6 Especificáronse os indicadores de calidade do servizo de transporte e as actuacións en caso de desviacións endóxenas repetitivas.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Transporte ferroviario: características.  Redes de infraestrutura.  Marco normativo nacional e internacional: convenio CIM.  Clasificación dos tipos de trens e vagóns.

 Clases de contrato segundo o medio e o modo de transporte utilizado.

   Contrato de transporte ferroviario: CIM

 Técnicas e tarifas de transporte: compoñentes.

   Técnicas e tarifas do transporte ferroviario: compoñentes.

 Custos fixos e variables: cálculo e control. Tributos que afectan o transporte.

   Custos fixos e variables do transporte ferroviario

 Documentación de operacións de transporte segundo o modo elixido. Transporte marítimo: coñecemento de embarque (bill of lading) e póliza de fretamento. Transporte terrestre: carta de
porte CMR, caderno TIR e carta de porte CIM. Transporte aéreo: coñecemen
   Documento CIM
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CA1.1 - Identificouse a lexislación específica segundo o tipo de produto, a mercadoría perigosa e perecedoira, animais vivos ou de gran volume.

CA1.2 - Seleccionáronse os medios de protección física, as embalaxes e/ou as coberturas exteriores adecuadas á mercadoría, así como o medio

de transporte e as posibles manipulacións nos centros de carga.

CA1.3 - Describíronse as condicións de sinalización, rotulaxe e etiquetaxe necesarias.

CA1.4 - Fixáronse as necesidades específicas para a estiba e a colocación de mercadorías segundo a súa natureza e a cadea de transporte

utilizada.

CA2.1 - Describíronse as características básicas dun contrato de seguro no transporte internacional de mercadorías e os elementos que o

constitúen.

CA2.2 - Identificáronse os riscos máis habituais nunha operación de compravenda internacional de mercadorías e as necesidades de cobertura,

para garantir a chegada das mercadorías ao seu destino nas debidas condicións.

CA2.3 - Determináronse os sistemas de protección xurídica das mercadorías e os tipos de pólizas de seguro máis utilizadas no comercio

internacional, segundo a modalidade de transporte utilizado.

CA2.4 - Utilizáronse as cláusulas que habitualmente se inclúen nas pólizas de seguro.

CA2.5 - Establecéronse os procedementos de contratación do seguro nas operacións de comercio internacional.

CA1.1 - Describíronse os modos de transporte.

CA1.2 - Definíronse as características e os medios de transporte utilizados en cada modalidade.

CA1.3 - Interpretáronse as normas básicas que regulan as modalidades de transporte e clasificáronse as súas variables, para o que se analizaron

as vantaxes e os inconvenientes.

CA1.5 - Recoñecéronse as infraestruturas loxísticas dispoñibles.

CA1.6 - Valoráronse os requisitos e a lexislación específica aplicable ás mercadorías perigosas.

CA1.7 - Recoñecéronse as funcións dos profesionais que poden intervir nas expedicións internacionais.

CA1.8 - Analizouse a normativa legal española e internacional aplicable, segundo o modo de transporte e a operación.

CA2.1 - Recoñecéronse os elementos básicos da xeografía viaria, ferroviaria, marítima e aérea dos estados membros da Unión Europea e doutros

países.

CA2.9 - Valorouse a aposta por medios que contribúan a políticas de conservación ambientais.

CA4.9 - Aplicáronse, na formalización e no arquivo da documentación, as técnicas dos tres erres (reducir, reutilizar e reciclar).

CA5.1 - Analizouse a importancia da localización da mercadoría ao longo do percorrido.

CA5.2 - Sinaláronse os medios de seguimento e supervisión de cada operación.

CA2.6 - Seleccionouse a póliza de seguro máis adecuada para cada operación de comercio internacional segundo as características das

mercadorías e os modos de transporte utilizados na expedición.

CA2.7 - Estableceuse o procedemento que cumpra seguir en caso de sinistro ou incidencias xurdidas nas operacións de comercio internacional

cubertas cunha póliza de seguro.

CA2.8 - Obtívose información sobre as principais compañías de seguros que operan no mercado, tramitando os riscos a través das ferramentas

informáticas das súas páxinas web.

CA3.1 - Describíronse os contratos de transporte tendo en conta os incoterms e as obrigas de cada unha das partes contratantes.

CA2.5 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

CA2.5.1 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no

transporte por estrada

CA2.6 - Consideráronse as posibilidades de consolidación e/ou transbordo da mercadoría, así como a fraxilidade e o perigo da mercadoría.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.2 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

CA3.2.1 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte por estrada

CA3.3 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

CA3.3.1 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte por estrada

CA3.4 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

CA3.4.1 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte por estrada

CA3.5 - Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos

axeitados.

CA3.5.1 - Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 - Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 - Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

CA3.7.1 - Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría e nunha ruta por estrada

CA3.8 - Relacionáronse as incidencias producidas nas operacións coas actuacións posteriores para a súa resolución.

CA4.1 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

CA4.1.1 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte por estrada

CA4.2 - Determinouse a tipoloxía de permisos de circulación ou navegación requiridos en cada modalidade de transporte, e os trámites para a súa

expedición e a súa renovación.

CA4.2.1 - Determinouse a tipoloxía de permisos de circulación en camión, e os trámites para a súa expedición e a súa renovación.

CA4.3 - Xestionáronse os permisos e as autorizacións previas necesarias.

CA4.4 - Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA4.5 - Describíronse os procesos de inspección das operacións de exportación, importación, entregas intracomunitarias, adquisicións

intracomunitarias e de compra ou venda domésticas.

CA4.8 - Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información, así como a normativa.

CA5.3 - Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e

destino.

CA5.3.1 - Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación de transporte por estrada, ruta

e destino.

CA5.4 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación e modo de transporte.

CA5.4.1 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación neste modo de transporte.

CA5.5 - Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA2.5 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

CA2.5.2 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no

transporte marítimo

CA2.6 - Consideráronse as posibilidades de consolidación e/ou transbordo da mercadoría, así como a fraxilidade e o perigo da mercadoría.

CA3.2 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

CA3.2.2 - Formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte marítimo

CA3.3 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

CA3.3.2 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte marítimo

CA3.4 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

CA3.4.2 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte marítimo

CA3.5 - Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos

axeitados.
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CA3.5.2 - Calculouse o custo das operacións de transporte marítimo, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 - Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 - Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

CA3.7.2 - Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría e a ruta.

CA3.8 - Relacionáronse as incidencias producidas nas operacións coas actuacións posteriores para a súa resolución.

CA4.1 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

CA4.1.2 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, e a ruta do transporte marítimo

CA4.2 - Determinouse a tipoloxía de permisos de circulación ou navegación requiridos en cada modalidade de transporte, e os trámites para a súa

expedición e a súa renovación.

CA4.2.2 - Determinouse a tipoloxía de permisos de navegación requiridos no transporte marítimo.

CA4.3 - Xestionáronse os permisos e as autorizacións previas necesarias.

CA4.4 - Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA4.5 - Describíronse os procesos de inspección das operacións de exportación, importación, entregas intracomunitarias, adquisicións

intracomunitarias e de compra ou venda domésticas.

CA4.8 - Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á información, así como a normativa.

CA5.3 - Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e

destino.

CA5.3.2 - Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, ruta e destino no transporte

marítimo

CA5.4 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación e modo de transporte.

CA5.4.2 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación neste modo de transporte.

CA5.5 - Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA2.5 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

CA2.5.3 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no

transporte aéreo.

CA3.2 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

CA3.2.3 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, AWB

CA3.3 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

CA3.3.3 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte aéreo

CA3.4 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

CA3.4.3 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte aéreo.

CA3.5 - Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos

axeitados.

CA3.5.3 - Calculouse o custo de operacións de transportes aéreos, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 - Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA3.7 - Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, o medio de transporte e a ruta.

CA3.7.3 - Valoráronse os custos adicionais e os riscos que se poden orixinar en función da mercadoría, nun transporte aéreo.

CA4.1 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

CA4.1.3 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte aéreo.

CA4.3 - Xestionáronse os permisos e as autorizacións previas necesarias.

CA4.4 - Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA4.5 - Describíronse os procesos de inspección das operacións de exportación, importación, entregas intracomunitarias, adquisicións
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intracomunitarias e de compra ou venda domésticas.

CA5.3 - Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e

destino.

CA5.3.3 - Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, ruta e destino no transporte

aéreo.

CA5.4 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación e modo de transporte.

CA5.4.3 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación de transporte aéreo.

CA5.5 - Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA2.4 - Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de

contrato, para seleccionar a ruta máis adecuada.

CA2.4.4 - Valoráronse as rutas dispoñibles, os puntos de intercambio óptimos, as características do produto, o seu destino e as condicións de

contrato, para seleccionar a ruta máis adecuada no transporte multimodal

CA2.5 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

CA2.5.4 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no

transporte multimodal

CA3.2 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

CA3.2.4 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte multimodal

CA3.3 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

CA3.3.4 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte multimodal.

CA3.4 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte terrestre, marítimo, aéreo e multimodal.

CA3.4.4 - Interpretáronse as cláusulas habituais e os compoñentes do custo do servizo de transporte multimodal.

CA3.5 - Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos

axeitados.

CA3.5.4 - Calculouse o custo de operacións de transporte multimodal, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 - Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA4.1 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

CA4.1.4 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte multimodal.

CA4.4 - Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA5.4 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación e modo de transporte.

CA5.4.4 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación de transporte multimodal.

CA5.5 - Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CA2.5 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima.

CA2.5.5 - Analizáronse todos os compoñentes de custos, prazos de recollida, entrega da mercadoría e riscos, para a selección da ruta óptima no

transporte ferroviario

CA2.8 - Definíronse indicadores de calidade que permitan valorar as decisións tomadas e aplicar melloras en futuras operacións.

CA3.2 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte, segundo os modos utilizados.

CA3.2.5 - Seleccionouse e formalizouse o modelo de contrato do servizo de transporte ferroviario

CA3.3 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable a cada medio de transporte.

CA3.3.5 - Identificouse a normativa, as técnicas e o sistema de tarifas aplicable o transporte ferroviario
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CA3.5 - Calculouse o custo de operacións de transportes por estrada, ferroviarios, marítimos, aéreos e multimodais, cos medios informáticos

axeitados.

CA3.5.5 - Calculouse o custo de operacións de transporte ferroviario, cos medios informáticos axeitados.

CA3.6 - Calculouse o valor da mercadoría nun punto determinado da ruta.

CA4.1 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos, a ruta, os modos e os medios de transporte.

CA4.1.5 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte ferroviario.

CA4.4 - Verificáronse os importes, as datas e os prazos de toda a documentación.

CA5.3 - Determináronse os medios ou as aplicacións de comunicación e información óptimos para cada operación, modo de transporte, ruta e

destino.

CA5.3.5 - Seleccionáronse os documentos de porte e tránsito necesarios segundo os produtos e a ruta, no transporte ferroviario.

CA5.4 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación e modo de transporte.

CA5.4.5 - Comprobouse que as instrucións dadas a todos os profesionais que interveñen se axusten ao procedemento establecido para cada

operación de transporte ferroviario.

CA5.5 - Definíronse as actuacións que cumpra realizar en caso de sinistro ou incidencia.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As probas realizadas cualificaranse do 1 o 10, acadándose o aprobado cunha nota de 5 ou superior.

Realizaranse dúas probas por cada avaliación e unha recuperación por avaliación.

En cada unha das probas reflexarase a puntuación máxima a acadar por cada pregunta ou exercicio, se están perfectamente resoltos.

Para superar a avaliación, as notas de todas as probas serán de 5 ou superior. Se non e así, valorarase facer media dos exames cun mínimo de

4,6, tendo en conta a actitude e o interés do alumno na aula. A nota da avaliación será a media destas notas.

As U. D. 5, 6 e 7 levan aparellado un proxecto de transporte. Estas U. D. valoraranse do seguinte xeito:

Un 45% da nota corresponderá a probas escritas

Un 45% da nota corresponderá o proxecto

Un 10% da nota correponderá a actitude, asistencia e interese do alumno na aula. Estes datos quedarán reflexados no caderno do profesor.

Os proxectos valoraranse do seguinte xeito:

Presentación: 10%

Cálculo das mercadorías: 30%

Cálculo dos prezos: 30%

Documentación: 30%

Estes proxectos terán que presentarse na data indicada polo profesor. De non ser así, consideraranse como suspensos.

No resto das U. D. un 90% da nota corresponderá as probas escritas e un 10% a asistencia, puntualidade e sobre todo a actitude e partipación na

clase. A actitude valorarase con positivos e negativos. Cada negativo restará 0,5 puntos da nota. A participación controlarase anotando no caderno

do profesor, se o alumno resposta ou non os cuestionarios relativos a cada unidade didáctica e se participa ou non na resolución dos exercicios

prácticos.

En caso de que un alumno non realice o exame na data establecida terá a parte como suspensa debendo realizar a recuperación, agás que se

acredite mediante xustificación médica ou calquera outra de carácter oficial.

A nota final de xuño será unha media das notas das 3 avaliacións. Se está media sae con decimais, redondearase o número enteiro superior, se a

actitude do alumno foi positiva durante o curso e o decimal e igual ou superio a 0,6.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Aqueles alumnos cualificados cunha nota inferior a 5 nalgunha avaliación por non haber alcanzado os obxectivos previstos, terán que presentarse

as probas extraordinarias de xuño, posto que en cada avaliación xa se realizou unha proba de recuperación.

Para recuperar os proxectos das U. D. 5, 6 e 7, deberán presentalos correxidos.

Cando o módulo non se supere na convocatoria ordinaria, poderase recuperar na extraordinaria, se ben o alumno deberá presentarse con todo o

módulo completo e entregar  os proxectos correxidos.

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

A proba de avaliación extraordinaria consistirá en probas escritas, con teoría e exercicios, semellantes os das avaliacións e recuperacións.

Entrega de proxectos non presentados.

Ás cualificacións previas dous alumnos que perdan o dereito a evaluación continua non se lles terán en conta, debéndose examinar de todos os

contidos nun exame que será cualificado de 1 ou 10,sendo a nota obtida a cualificación final do módulo.

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

Utilizarase un diario de clase, no cal partindo desta programación organizada en unidades didácticas, recollerase día a dia as actividades

realizadas, así como as observacións que se consideren oportunas, para continuar co correcto desenvolvemento da programación inicial ou

propondo medidas para atinxir a consecución dos obxectivos previstos na mesma.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Para actuar con alumos con necesidades especiais,  sería preciso realizar unha avaliación inicial, coa amplitude que se considere necesaria, por

parte do Departamento de Orientación para detectar este alumnado, tendo en conta os datos fornecidos polo profesorado.

Tamén sería necesaria unha avaliación do nivel de competencia curricular atinxido nas distintas áreas ou materias de cada especialidade a cargo

dos respectivos departamentos didácticos.

Unha vez que xa temos a información anterior tentariamos deseñar unha serie de liñas xerais de actuación, que deben contemplar a diversidade

como fonte de oportunidades e de riqueza, a centrarse en adecuar os diversos aspectos metodolóxicos: estratexias e técnicas específicas de

ensino, agrupamentos, recursos e formas de organización

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

Dado que existe un grado de diversidade importante en canto a idade dos alumnos, procedencia (acceso directo, proba de acceso, contacto co

mundo laboral, e por suposto tamén no ritmo de aprendizaxe, será necesario levar a cabo, adaptacións metodolóxicas continuas.

O apoio deséñase de forma individual e flexíbel.

O modelo de apoio está condicionado polo tipo de necesidades educativas deste alumnado, a metodoloxía, a organización da sala de aulas, o grao

de coordinación entre o profesorado, os profesores de apoio e outros especialistas dos que se dispoña, etcétera.

As modalidades de apoio poden ser as seguintes:
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- Individual ou en grupo.

- Dentro ou fóra da sala de aulas.

- Previo á explicación do tema no grupo.

- Simultáneo dentro da sala de aulas.

- Posterior á explicación do tema.

- Calquera outra combinación.

É preciso mencionar unha serie de medidas de aplicación para este alumnado:

- Potenciación de técnicas de grupo (que axuden a actuar cos demais).

- Medidas de atención individual (seguimento permanente das súas actividades, métodos, comportamento, etc.

- Introducir ou potenciar de forma planificada a utilización de técnicas que promovan a axuda entre o alumnado.

- Utilizar os agrupamentos máis espontáneos para mellorar as relacións entre o alumnado.

- A utilización das TIC: Son ferramentas de traballo con moitas e variadas aplicacións no ensino e, fundamentalmente o computador. É posíbel coa

utilización destas tecnoloxías atender mellor a todo o alumnado, realizando deseños individualizados: respectando ritmos, tempos, estilos e

preferencias do propio alumnado.

Se durante o presente curso; que non parece o caso, dada a información que se dispón do alumnado matriculado; fose necesaria algunha destas

adaptacións, os instrumentos de avaliación serán igualmente adaptados.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En xeral procurarase potenciar as seguintes actitudes e valores:

- Respecto aos dereitos humanos e aos dereitos universais.

- Educación para o lecer e promoción da lectura.

- Saúde e calidade de vida.

- Educación ambiental e protección do medio.

- Educación para a paz.

- Educación e responsabilidade do consumidor.

- Educación para a igualdade entre os sexos e coeducación.

- Traballo en grupo e respeto polos compañeiros.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares realizaranse, principalmente con outros grupos. Así mesmo, estarán supeditadas a colaboración

do alumando na organización das actividades que se realicen no centro educativo
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