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

No Artigo 7.1. do curriculo do ciclo formativo correspondente ao titulo  Técnico Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais establecese:

"As persoas que obteñan o título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais han exercer a súa actividade en empresas de

calquera sector produtivo e nomeadamente do sector do comercio e o márketing públicos e privados,realizando funcións de planificación,

organización e xestión de actividades decompravenda de produtos e servizos, así como de deseño, implantación e xestiónde espazos comerciais."

A cidade de Santiago de Compostela desenvolve unha importante actividade de servizos, dentro dos que destaca a actividade comercial. Debemos

sinalar a importancia do pequeno e mediano comercio, pero tamén conta con varias areas comerciais. Debido a importancia do comercio, este

sector é un dos que ocupa a unha boa parte da poboación traballadora da localidade.

Grazas a  formación acadada  o alumnado que cursa este ciclo debe ter unha fácil saída profesional no mundo comercial.
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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 Administración de accesos e conexións as redesAcceso e conexións
as redes

18 5

2 Estudio dos protocolos usados en internet e manexo de programas  que empregan os distintos protocolosServizos e protocolos
de internet

20 5

3 Deseño e aloxamento de páxinas webElaboración de
páxinas web

30 20

4 Descríbense os sistemas de facturación electrónica, analizando aplicacións, conexións telemáticas, seguridade
e integridade

Factura electrónica e
administración
telemática

28 10

5 Descríbense os modelos de negocio existentes na rede. Analizanse os tipos de negocio electrónico e
examínase a normativa xurídica que lles afecta  con especial atención a protección de datos

Estratexias de
comercio electrónico
na empresa

14 5

6 Simúlase mediante aplicacións informáticas a implantación  e xestión dunha tenda virtual e o control loxístico
da mesma

Implementación dunha
tenda virtual

30 20

7 Uso e manexo de programas específicos, blogs,  foros, redes sociais para posicionarse na redeEstratexias e accións
en relacións coas
persoas usuarias da
rede

26 5

8 Estudio dos contidos que debe reunir o plan de marketing dixitalFundamentos do plan
de marketing dixital

28 5

9 Elaboración e presentación dun plan de marketing dixital dirixido dacordo coa empresa seleccionadaPlan de marketing:
elaboración

30 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Acceso e conexións as redes 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Administra os accesos e as conexións a redes públicas, semipúblicas e privadas, utilizando navegadores e buscadores de información especializados na rede
pública internet. 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 conceptos esenciais de funcionamento e uso da rede.

CA1.2 Avaliáronse os sistemas de conexión á rede.

CA1.3 Configurouse o acceso ao sistema informático na rede.

CA1.4 Comprobáronse as características propias de intranet e extranet.

CA1.5 Utilizáronse os principais programas navegadores para se mover pola rede.

CA1.6 Realizáronse procuras selectivas de información mediante aplicacións específicas.

CA1.7 Utilizáronse buscadores especializados por temas e outras aplicacións de procura avanzada.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Introdución: definición e orixe de internet.

 Funcionamento de internet: servidores e clientes, protocolo TCP/IP, a world wide web e dominios da rede.

 Modos de conexión a internet.

 Configuración do acceso.

 Intranet e extranet.

 Navegador: definición e funcionamento. Navegadores máis utilizados.

 Procura de información na rede.

 Buscadores: motores de procura e índices, buscadores temáticos, multibuscadores e metabuscadores.

 Conceptos básicos de procura con operadores; sintaxes especiais de procura; opción de procura avanzada; inclusión en servizos adicionais e ferramentas específicas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Servizos e protocolos de internet 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona diversos servizos e protocolos de internet, manexando programas de correo electrónico, de transferencia de ficheiros, etc. 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 Identificáronse os elementos que configuran o correo electrónico.

CA2.2 Utilizouse o correo electrónico directamente desde a web.

CA2.3 Utilizáronse programas de cliente de correo electrónico para xestionar o envío e a recepción de mensaxes.

CA2.4 Identificouse o protocolo de rede para a transferencia de ficheiros (FTP) desde un equipamento cliente a un servidor.

CA2.5 Compartíronse ficheiros a través dunha rede de computadores entre iguais (peer to peer P2P).

CA2.6 Descargouse software de balde con limitacións de tempo de uso e sen elas.

CA2.7 Realizáronse descargas de vídeos, música, videoxogos, etc.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Correo electrónico: definición e funcionamento.

 0Conexións telefónicas de voz.

 Correo web: creación dunha conta, e funcións básicas de ler, responder e enviar.

 Correo non desexado.

 Correo POP3: definición e uso; xestión das operacións de envío, recepción e mantemento.

 Transferencia de ficheiros: definición e funcionamento.

 Servidores e aplicacións FTP.

 Redes P2P (peer to peer): aplicacións.

 Descargas: musicais, de vídeos e software.

 Freeware e shareware.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elaboración de páxinas web 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Constrúe páxinas web atractivas para as persoas usuarias de internet, utilizando criterios de posicionamento, manexo doado e persuasión. 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 Redactáronse as sentenzas máis utilizadas en linguaxe de etiquetas de hipertexto (HTML).

CA3.2 Utilizáronse programas comerciais que permitan crear de xeito sinxelo os ficheiros que compoñen as páxinas web.

CA3.3 Rexistrouse o enderezo de páxinas web con dominio propio ou con aloxamento de balde.

CA3.4 Enviáronse ao servidor de internet ficheiros web creados mediante programas especializados nesta tarefa.

CA3.5 Utilizáronse programas específicos de inclusión de textos, imaxes e son.

CA3.6 Construíuse unha web eficiente para o comercio electrónico.

CA3.7 Incluíronse na web ligazóns de interese capaces de xerar tráfico orientado e interesado no que se ofrece.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estrutura dunha páxina web.

 0Zonas quentes e zonas de usuario.

  O carro da compra en liña.

 Linguaxe HTML.

 Creación de páxinas web cos editores web máis usuais.

 Elección do servidor para aloxar páxinas web.

 Publicación de páxinas web vía FTP.

 Alta en buscadores.

 Programas de deseño gráfico e outras utilidades para a web.

 Catálogo en liña.

 Fluxos de caixa e financiamento da tenda en liña.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Factura electrónica e administración telemática 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a facturación electrónica e outras tarefas administrativas de xeito telemático, utilizando en cada caso software específico. SI

4.4.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 formatos electrónicos de factura de maior ou menor complexidade (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg, txt, etc.).

CA1.2 Estableceuse a transmisión telemática entre computadores.

CA1.3 Garantiuse a integridade e a autenticidade das transmisións telemáticas a través dunha sinatura electrónica recoñecida.

CA1.4 Utilizáronse aplicacións específicas de emisión de facturas electrónicas.

CA1.5 Utilizáronse ferramentas comúns en internet relativas á relación da empresa con organismos públicos e outras entidades.

CA1.6 Probáronse ferramentas de tipo xeneralista que se utilizan na rede.

CA1.7 Identificáronse os programas prexudiciais para a seguridade e a integridade dos datos almacenados en equipamentos informáticos.

CA1.8 Aplicáronse as barreiras de seguridade necesarias para salvagardar a información da empresa.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Factura electrónica: aspectos xerais, condicións para a súa utilización e normativa legal.

 Seguridade: sinatura electrónica recoñecida.

 Programas de facturación electrónica.

 Relación con outras empresas e organismos públicos: banca electrónica, trámites coa Seguridade Social, relacións tributarias con Facenda, etc.

 Programas de visualización e impresión de ficheiros PDF.

 Programas reprodutores, organizadores e sincronizadores de música, vídeos, películas, programas de televisión, audiolibros, etc.

 Seguridade en internet: spam, virus informáticos, spyware e phising.

 Programas antivirus, tornalumes e antiespías.

 0Criptografía: clave simétrica, clave asimétrica e cifraxe de clave única.

  Sinatura.

  Certificados dixitais.

  Encriptación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Estratexias de comercio electrónico na empresa 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Define a política de comercio electrónico da empresa, establecendo as accións necesarias para efectuar vendas en liña. 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 Definíronse accións de captación enfocadas ao comercio electrónico.

CA2.3 Recoñecéronse os modelos de negocio existentes na rede.

CA2.6 Identificáronse os aspectos xurídicos e de protección de datos no comercio electrónico.

CA2.9 Identificáronse os tipos de negocios electrónicos existentes.

4.5.e) Contidos

Contidos

  Negocios electrónicos: e-shop, e-mail, e-procurement, e-marketplace, e-aution, etc.

 Modelos de negocio dixital: portais horizontais, B2B, B2C, etc.

 A reclamación como instrumento de fidelización da clientela.

 Importancia financeira da reclamación.

 Períodos de reflexión e cancelacións.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Implementación dunha tenda virtual 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Define a política de comercio electrónico da empresa, establecendo as accións necesarias para efectuar vendas en liña. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Establecéronse os parámetros necesarios para crear ou adaptar un negocio en liña.

CA2.4 Deseñouse unha tenda virtual.

   CA2.4.1 Instalouse/rexistrouse  e activouse a plataforma de software seleccionada

   CA2.4.2 Configurouse e xestionouse a tenda virtual

CA2.5 Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico.

CA2.7 Establecéronse os medios de pagamento que se vaian utilizar.

CA2.8 Seleccionáronse os sistemas de seguridade que garantan a privacidade e a invulnerabilidade das operacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Idea e deseño dunha tenda virtual.

 Selección e rexistro de dominio.

 Escaparate web e catálogo electrónico.

 Control loxístico das mercadorías vendidas en liña.

 Medios de pagamento electrónicos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Estratexias e accións en relacións coas persoas usuarias da rede 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a estratexia que haxa que seguir nas relacións con outras persoas usuarias da rede, utilizando programas específicos, foros de comunicación e
redes sociais de ámbito empresarial. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse programas web para manter charlas de texto.

CA1.2 Utilizáronse programas de mensaxaría instantánea.

CA1.3 Aplicáronse sistemas de comunicación oral que utilizan só son, ou imaxe e son.

CA1.4 Establecéronse contactos con outras persoas usuarias da rede a través de foros de debate e opinión.

CA1.5 Establecéronse contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contido profesional.

CA1.6 Efectuáronse comunicacións, publicidade e vendas con outras persoas usuarias da rede a través de redes sociais.

CA1.7 Xeráronse contidos audiovisuais e fotográficos da actividade, os produtos e os procesos comerciais.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Grupos de conversa ou chat: programas IRC e webchat.

 0Engadir elementos a unha páxina dunha rede social.

  Uso de elementos fotográficos e audiovisuais nunha páxina dunha rede social.

  Engadido de aplicacións profesionais a unha páxina.

  Blogs externos e RSS.

  Procura de grupos interesantes.

  Crear unha rede de contactos influentes.

  Comprar e vender en redes sociais.

 Servizo de mensaxaría instantánea.

 Telefonía por internet.

 Videoconferencia.

 Foros: lectura e escritura neles.

 Grupos de discusión.
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Contidos

 Redes sociais.

 Weblogs, blogs ou bitácoras.

 Redes sociais para empresas.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Fundamentos do plan de marketing dixital 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Deseña o plan de márketing dixital no mercado en liña, definindo solucións estratéxicas mediante a posta en marcha de accións específicas de
desenvolvemento da marca comercial. 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 Definíronse os procesos de posicionamento e márketing en liña.

CA2.3 Establecéronse as pautas que cumpra seguir para realizar a publicidade e a promoción en liña.

CA2.4 Identificáronse os elementos que configuran o márketing de buscadores.

CA2.5 Avaliáronse os retos do márketing electrónico: confianza nos medios de pagamento, problemas loxísticos e seguridade.

CA2.6 Realizáronse as tarefas necesarias para xestionar e fidelizar a clientela a través da rede.

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Márketing viral.

  Márketing one-to-one.

  Aplicacións do mobile márketing, TDT, etc.

 Comportamento da clientela en liña.

 Promoción en liña e fóra de liña da web.

 Ferramentas de posicionamento en buscadores: e-mail márketing, SEM, SEO e campañas en páxinas afíns.

 Políticas de captación: proceso de creación dunha marca.

 Análise de estatísticas e medición de resultados.

 Márketing de afiliación.

 Márketing relacional e xestión da relación coa clientela (CRM).

 Cross marketing.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Plan de marketing: elaboración 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Deseña o plan de márketing dixital no mercado en liña, definindo solucións estratéxicas mediante a posta en marcha de accións específicas de
desenvolvemento da marca comercial. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Preparouse un plan de márketing dixital que permita alcanzar os obxectivos comerciais da empresa.

CA2.7 Identificáronse as novas tendencias de comunicación e relación coa clientela no márketing dixital.

CA2.8 Realizáronse accións de márketing efectuadas a través de dispositivos móbiles.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento do plan de márketing dixital.
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Avaliar os sistemas de conexión á red.

Configurar o acceso ao sistema informático na rede.

Comprobar as características propias de intranet e extranet.

Utilizar os principais programas navegadores para se mover pola rede.

Realizar procuras selectivas de información mediante aplicacións específicas.

Utilizar buscadores especializados por temas e outras aplicacións de procura avanzada.

Identificar os elementos que configuran o correo electrónico.

Utilizar o correo electrónico directamente desde a web.

Utilizar programas de cliente de correo electrónico para xestionar o envío e a recepción de mensaxes.

Identificar o protocolo de rede para a transferencia de ficheiros (FTP) desde un equipamento cliente a un servidor.

Descargar software de balde con limitacións de tempo de uso e sen elas.

Realizar descargas de vídeos, música, videoxogos,etc.

Redactar as sentenzas máis utilizadas en linguaxe de etiquetas de hipertexto (HTML).

Utilizar programas comerciais que permitan crear de xeito sinxelo os ficheiros que compoñen as páxinas web.

Rexistrar o enderezo de páxinas web con dominio propio ou con aloxamento de balde.

Enviar ao servidor de internet ficheiros web creados mediante programas especializados nesta tarefa.

Construir unha web eficiente para o comercio electrónico.

Incluir na web ligazóns de interese capaces de xerar tráfico orientado e interesado no que se ofrece.

Identificar os formatos electrónicos de factura de maior ou menor complexidade (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg, txt, etc.).

Garantir a integridade e a autenticidade das transmisións telemáticas a través dunha sinatura electrónica recoñecida.

Utilizar aplicacións específicas de emisión de facturas electrónicas.

Utilizar ferramentas comúns en internet relativas á relación da empresa con organismos públicos e outras entidades.

Identificar os programas prexudiciais para a seguridade e a integridade dos datos almacenados en equipamentos informáticos.

Aplicar as barreiras de seguridade necesarias para salvagardar a información da empresa.

Definir accións de captación enfocadas ao comercio electrónico.

Recoñecer os modelos de negocio existentes na rede.

Identificar os aspectos xurídicos e de protección de datos no comercio electrónico.

Deseñar unha tenda virtual.

     Instalar/rexistrar e activouse a plataforma de software seleccionada

     Configurar e xestionouse a tenda virtual

Planificar a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso loxístico.

Establecer os medios de pagamento que se vaian utilizar.

Seleccionar os sistemas de seguridade que garantan a privacidade e a invulnerabilidade das operacións.

Utilizar programas de mensaxaría instantánea.

Establecer contactos con outras persoas usuarias da rede a través de foros de debate e opinión.

Establecer contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contido profesional.

Efectuar comunicacións, publicidade e vendas con outras persoas usuarias da rede a través de redes sociais.

Xerar contidos audiovisuais e fotográficos da actividade, os produtos e os procesos comerciais.

Definir os procesos de posicionamento e márketing en liña.

Establecer as pautas que cumpra seguir para realizar a publicidade e a promoción en liña.

Identificar os elementos que configuran o márketing de buscadores.

Realizar as tarefas necesarias para xestionar e fidelizar a clientela a través da rede.

Preparar un plan de márketing dixital que permita alcanzar os obxectivos comerciais da empresa.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Identificar as novas tendencias de comunicación e relación coa clientela no márketing dixital.

Utilizaránse os seguintes intrumentos de avaliación e criterios de cualificación:

a) Prácticas propostas en clase aloxadas en internet en formato dixital ou no seu caso entrega en formato electrónico. 25% da cualificación.

b) Proba de caracter teórico practico con preguntas curtas e/ou tipo test e exercicios de aplicación ou simulación.75% da cualificación.

Realizaránse 3 avaliacións, unha por cada trimestre. Para superar a avaliación, é necesario que o alumnado entregase resoltas, como mínimo un

80% das actividades propostas e ademais que na proba teórico-práctica obteña como mínimo un 4. Se se cumpren estes dous requisitos a nota

será a calificación obtida sumando os resultados acadados a través dos dous criterios sinalados. En caso de que non se cumpra un ou os dous

requisitos sinalados a nota sera suspenso (4 ou inferior).

Cualificación final do módulo:

Se o alumnado ten superadas as tres avaliacións (nota de 5 ou superior) a cualificación final será a media aritmética da cualificación das tres

avaliacións.

No caso de que o alumnado teña suspensa unha ou mais avaliacións a cualificación final será de suspenso (4 ou menos).

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumnado que non supere algunha  ou todas as avaliacións mediante o procedemento ordinario ou ben a través das actividades de recuperación

que se foron desenvolvendo ao longo do curso deberá realizar no mes de xuño unha proba de recuperación final que consistirá en:

a) Proba escrita de cuestionario con preguntas curtas e/ou tipo test sobre contidos mínimos  do módulo.

b) Proba práctica que poderá incluir: administración dos accesos e as conexións as redes; xestión de protocolos de internet con manexo de

programas de correo electrónico e transferencia de ficheiros; elaboración, mantemento e aloxamento de páxinas web, alta e xestión de blogs,

realización de facturación electrónica e outras tarefas administrativas de xeito telemático, deseño e xestión de tendas virtuais, presenza en redes

sociais e foros de comunicación, deseño de plan de marketing en liña.

Cada unha das dúas  probas terá unha ponderación do 50% para o cálculo da nota global.

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

O alumnado que perda o dereito de avaliación continua realizará unha proba na que se incluirán os seguintes aspectos.
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a) Proba escrita de cuestionario con preguntas curtas e/ou tipo test sobre contidos mínimos  do módulo.

b) Proba práctica que poderá incluir: administración dos accesos e as conexións as redes; xestión de protocolos de internet con manexo de

programas de correo electrónico e transferencia de ficheiros; elaboración, mantemento e aloxamento de páxinas web, alta e xestión de blogs,

realización de facturación electrónica e outras tarefas administrativas de xeito telemático, deseño e xestión de tendas virtuais, presenza en redes

sociais e foros de comunicación, deseño de plan de marketing en liña.

Cualificación:

É imprescindible acadar unha nota mínima de catro puntos sobre dez na proba escrita. No caso de que a nota da proba escrita sexa de catro ou

superior sumaráse a nota da parte práctica para obter a nota final.  Superarán o módulo as persoas que obteñan unha nota igual ou superior a

cinco puntos sobre dez. Non superaran o módulo as persoas que teñan unha notainferior a catro na parte da proba escrita ou aquelas que teñan

un catro pero sumada a parte práctica non acaden como mínimo un cinco.

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

O seguimento da programación realizaráse a través desta aplicación informática cubrindo unha ficha na que se anotarán para cada unidade

didáctica as actividades realizadas e o tempo empregado para a súa realización.

A avaliación da práctica docente realizarase despois de avaliar cada unha das unidades didácticas, comparando as expectativas programadas cos

resultados obtidos, coa finalidade de tomar as medidas que corrixan os desvios detectados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo de curso e a tamén ao comezo de cada unha das unidades formativas que compoñen o módulo, o profesor fará unha avaliación inicial

a fin de detectar carencias que poida ter o alumnado e que  afecten  ao correcto desenvolvemento  do currículo.  No caso de detectar carencias

desenvolveranse as medidas de reforzo necesarias para un seguimento axeitado.

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

Para o alumnado que non responda aos obxectivos programados proporanse actividades de reforzo. As tarefas propostas realizaránse de forma

autónoma polo alumnado e serán validadas/supervisadas polo profesor. As tarefas terán como finalidade afianzar e aclarar os conceptos básicos

do marketing dixital

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En todas as actividades desenvolvidas no centro educativo e na aula os contidos específicos serán complementados cos contidos que favorezan a

formación integral do alumnado tales como os seguintes:

- Educación para a saúde: respeto as normas de seguridade e hixiene, ergonomía, etc.

- Educación para o respeto ao medio ambiente:impacto no media ambiente do consumo de papel, refugallos de tinta ou toner, etc.

- Educación para a paz: Fomento de actitudades tolerantes no traballo en equipo.

- Educación para a igualdade entre sexos: realización de tarefas de forma indistinta por homes e mulleres.
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- Educación como consumidores.

- Educación en respeto aos compañeiros/compañeiras  e medidas anti mobbing e acoso escolar.

- Educación en respeto a liberdade (opinión, relixión, condición sexual, raza, etc)

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se contemplan actividades complementarias
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